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Styret & sekretariat i LVS for 2005-2008

Leder                                    
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital 
Tlf arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 
Faks: 72 57 57 65/73 51 74 90
anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Privat: Lokesv. 10, 7033 Trondheim
Tlf. 73 968466   Mob: 934 48 912   
Priv.faks: 73 963104   

Medlem 
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnos-
tikk, St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  
Faks: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Privat adr: Arne Garborgsv. 45 E, 
7024 TRONDHEIM
Tlf. 72 55 88 90  Mobil: 917 50 145

Medlem  
Professor Kirsti Ytrehus 
Universitetet i Tromsø
Telefon arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Privat: Skolegt. 44, 9008 TROMSØ
Tlf.: 77 68 66 41  Mobil: 951 06 332

Medlem
Professor/overlege Amund Gulsvik
Inst. for indremedisin, Universitetet i 
Bergen og Lungeavd. Haukeland univ.
sykehus
Tlf. arb: 55 97 32 42  
Faks: 55287762
E-mail: amund.gulsvik@med.uib.no
Privat: Gerhard Grans vei 70, 
5081 Bergen
Tlf.: 55 28 77 62  Mobil: 414 18 935      

Medlem
Professor/overlege Fredrik Müller
Mikrobiologisk institutt, Rikshospita-
let – Radiumhospitalet HF
Tlf arb: 23 07 11 46
Faks: 23 07 11 10
fredrik.muller@medisin.uio.no
Privat: Otto Blehrsvei 4, 0588 Oslo
Tlf.: 22 15 27 63 Mobil: 470 24 898

Varamedlem
Stipendiat Kristin Viste
Inst. for biomedisin, 
Universitetet i Bergen
E-mail: krisitn.viste@biomed.uib.no
Privat: St. Olavsvei 149, 5063 Bergen
Tlf:: Mobil: 414 34 472 

Varamedlem 
Stipendiat Sonja E. Steigen
Avd. for patologi, Inst. For medisinsk 
biologi, Universitetet i Tromsø
Telefon arb: 77 64 58 46/ 77 62 72 14
Faks: 77 62 72 04
E-mail: sonja.steigen@fagmed.uit.no 
Privat adr: Petersborggt. 13, 9009 
Tromsø
Tlf: 77 68 12 86  Mobil: 906 65 472

Varamedlem
Professor/overlege Kaare M. Gautvik
Universitetet i Oslo, Ullevål sykehus
Telefon arb: 22 11 94 88 Telefaks:
E-mail: k.m.gautvik@medisin.uio.no  
Privat adr: Bregnevn. 3, 0875 Oslo
Tlf.: 22 23 51 37 Mobil: 957 42 125   

Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme 
bente.kvamme@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 62/23 10 90 00
Faks: 23 10 91 50
Priv.: Drasundvn. 27, 3189 Horten
Tlf.: 33 03 95 33 Mobil: 922 51 299 

Advokatsekretær 
Britt Carina Thoresen 
britt.thoresen@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56/23 10 90 00 
Faks: 23 10 91 50
Priv.: Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Tlf: 22 10 45 45  Mobil: 909 71 915

leger i vitenskapelige stillinger
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Den oppmuntrende nyheten i det 
siste er at Legeforeningen virkelig 
har satt forskningen på dagsorden. 
Det arbeides intensivt med ulike 
deler av Forskningsprosjektet og 
LVS er engasjert i dette sammen 
med mange andre innen forenin-
gen. Vi har som hovedoppgave å 
fokusere på arbeids- og lønnsvilkår 
for forskere og har laget et utkast 

til arbeidsprogram. Vi har også 
startet å se på stillingsstruktur i akademisk medisin, og har 
kalt prosjektet ”Mind the gap”. Per i dag er det gapende 
hull i et mulig karriere-løp innenfor medisinsk forskning og 
undervisning – først og fremst etter doktorgraden, men også 
etter postdoc tiden. Også forskerlinjestudenter opplever et 
hull – den manglende muligheten til å fullføre dr. grad etter 
avsluttet studium. 

Hva må gjøres? Vi trenger å bruke dagens fordypningsstill-
inger på helseforetakene slik de skal. Legeforeningen har 
vedtatt det ambisiøse mål at fordypningsstillinger skal utgjøre 
20 % av alle spesialistutdanningsstillinger. Da ville mange 
yngre kolleger få muligheten til å forske!  I tillegg trenger vi 
også nye typer stillinger, som forskningslege, forskningsover-
lege, medisinsk forskningsleder, avdelings forskningssjef og 
lignende. Sist, men ikke minst, er det viktig å holde på pro-
fessorene, slik at de blir med på bygge opp forskningsmiljø 
som fungerer også etter at de har gått av med pensjon.

Hva skal vi så forske på? Ved siden av de forskningstema som 
vi har vært opptatt av hittil, dukker det opp spørsmål om 
ikke leger også bør delta i forskning på de store utfordringer 
vi står overfor i dag - sykdom og helse i verdensbefolkningen 
som følge av klimaendringer på jorden. Og som følge av 
økende globalisering. Ensidig fokus på energitilførsel og CO2 
betyr at vi glemmer at verdens befolkning er i en eksplosiv 
vekst og vil trenge mye mer energi enn det som kan tilbys via 
fornybare energikilder om noen desennier. Forsiktige røster 
fra naturforskere minner oss om mulige kriser dersom likev-
ekten forskyves i negativ retning. Hvordan kan vi med vår 
medisinske kunnskap bidra til å sette fokus på mennesket og 
dens rolle på jorden.?  Det bør være et av de sentrale spørsmål 
i medisinsk forskning og utdanning.  Er vi klare? Det haster - 
endringene skjer med stor fart!
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Redaktør: Jana Midelfart Hoff
e-mail: jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no 
adr. Nevrologisk avd. 
Haukeland universitessykehus, 5021 Bergen

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og 
synspunkter i signerte innlegg. Disse står helt og 
holdent 
for innsenderens regning

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

Kjære venner Når byråkratene snakker med 
hverandre...

Det ser ut til at en del (endelig!) har 
fått øynene opp for betydningen av 
medisinsk forskning for fremtidens 
pasienter - og for de økende prob-
lemene med å få folk til å forske 
samt å holde på forskerne. Det er 
gledelig. Spørsmålet man imidlertid 
iblant må stille seg er hvem som har 
fått øynene opp for det – og hva 
som gjøres med det. Etter å ha vært 
på noen møter om forskning selv, 

og snakket med kolleger som har vært på andre, sitter man 
igjen med en slags følelse av at det foregår en slags byråkrat-
isk resirkulering på disse møtene. De samme menneskene i 
posisjoner i på universitetet og departement treffer stadig på 
hverandre på ulike møter. Men hvor blir legeforskerne av?

Enten er de ikke invitert, eller de får ikke fri. Igjen blir det 
slik at man snakker mer ”om” enn ”med”. Det ropes på tall 
og konkrete data – da hadde det vel vært en idé å ta med de 
som jobber i sektoren?  Det har faktisk litt med troverdighet 
å gjøre. Det er helt greit med via-via informasjon – men mest 
korrekt er det vel å gå direkte til kilden? LVS har både men-
neskene og tallene og skal være med.

Dagens situasjon minner meg litt om en historie en markert 
legepersonlighet fortalte i mine studiedager:
Han spaserte nedover gågaten, da en mann plutselig falt om. 
Vår kollega begynte å undersøke mannen for om nødvendig å 
igangsette behandling. Han ble imidlertid brutalt føyset bort 
av en annen mann som tydeligvis hadde gått på et gjenop-
plivnings-kurs og ville prøve ut teorien i praksis. Det ble mye 
veiving med armene og bjeffing av beskjeder til de som stod 
omkring. Til slutt kunne ikke vår kollega dy seg, men banket 
mannen forsiktig på skulderen og sa: 
”Når du kommer til det punktet i boka hvor du skal tilkalle 
legen – så står jeg her.”

Ha en fin høst, 
 hilsen Jana, redaktør



Nærmere 60 % av medlemmene i Leger i Vitenskapelige Still-
inger (LVS) har spesialistkompetanse og en stor andel av disse 
har bistillinger med 20 % til 50 % ansettelse ved helsefore-
takene. Protokollen etter de sentrale forhandlingene mellom 
Spekter Helse og Den norske legeforening (Dnlf ) fra 29. april 
til 4. juni 2008 anfører at overleger med professorkompetanse 
skulle behandles særskilt under årets lokale lønnsforhan-
dlinger. I A2 forhandlingene var partene allerede enig om å øke 
doktorgradstillegget med kr. 5000 Det er derfor all grunn til å 
analysere hva resultatet ved en sentral anbefaling førte til i de 
lokale lønnsforhandlingene ved helseforetak hvor legene også 
har ansettelse ved universitetene.

Særskilt tillegg for professorer?
Før de sentrale forhandlingene 
hadde LVS oversendt til Dnlfs 
forhandlingsutvalg for Spekter et 
krav på kr. 60 000 for personer 
med relevant professorkom-
petanse. Begrunnelsen for dette 
beløpet var den allmenne viten 
om at professor kompetanse 
krever ca tre ganger større arbeidsinnsats enn et doktorgradsar-
beid. Doktorgradstillegget var kr. 25 000 for leger fram til årets 
forhandlinger. Dnlfs forhandlingsutvalg støttet vårt forslag. 
Forventningene blant professorene i kombinasjonsstillinger var 
således større ved dette lønnsoppgjøret enn noen gang tidlig-
ere. Vi håpet at med denne føringen skulle professorene i årets 
lokale lønnsforhandlinger bli prioritert og synlige i sluttpro-
tokollene. Hva ble så resultatene ved de lokale forhandlingene 
i Spekterområdet for vitenskapelige stillinger med bistilling ved 
helseforetakene? Vi har sett på de ulike foretakene:

1) Universitetssykehuset Nord Norge
Her opplyser protokollen at det ble gitt et individuelt 
kompetansetillegg for overleger med professor kompetanse 
på kr. 30 000 i hel stilling. Dette beløpet inngår ikke i basis-
lønn. 
Partene ble enig om å nedsette en arbeidsgruppe med represen-
tanter 
for OF, YLF og UNNs administrasjon, som gjennomfører et 
tariffpolitisk arbeid for å utarbeide en felles B-delsavtale for 
legene ved UNN.

2) St Olavs Hospital
Her ble det avsatt 1,6 mill kr individu-
elle tillegg som legges i basislønn.  Her 
skulle begrunnete prioriteringer bygge 
på erfaringskompetanse/klinisk aktivitet 
og kvalitet, fleksibilitet og omstilling-
sevne og pågående forskningsaktivitet. 
I protokollen fra forhandlingene om 
B-delsoverenskomsten er det ikke nevnt 
noen spesiell behandling av overleger 
med professorkompetanse.

3) Haukeland Universitetssykehus
Overleger i Helse Bergen, i kombinasjon med professor I/
professor II stilling ved Universitetet gis kr. 20 000. Tillegget 
inngår ikke i basislønn. Tillegg for aktiv forskning økes med 
kr. 1000 per år. Doktorgradstillegget på kr. 30 000 gis også til 
postdoktorstipendiat stillinger finansiert gjennom Helse Vest. 
Partene er enig om at professorkompetansetillegget skal gis 
både nåværende og framtidige professorer. Partene skal foran 
neste hovedoppgjør gjennomgå kap. 2.4.1.

”Ved framtidige 
lønnsforhandlinger i Spekter

 tariffområdet bør LVS gjenta sitt 
krav om et professortillegg”

Amund Gulsvik, styremedlem i LVS, hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved UiB
Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen (UiB)

Einar Svendsen, avdelingstillitsvalgt for LVS, Hordaland legeforening
Gades institutt, Universitetet i Bergen
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Lokale lønnsforhandlinger 
i Spekter tariffområdet: 

Overleger med professorkompetanse

Vi har innhentet protokollene fra lokale forhandlinger ved noen universitetsklinikker i 2008 og 
har sammenlignet resultatene. Protokollene varierer betydelig hva angår sluttresultatet av de 
sentrale føringer om at overleger med professorkompetanse skal behandles særskilt.
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 i overenskomsten, som omhandler overleger med hovedstilling 
ved Universitetet i Bergen og bistilling i Helse Bergen. Videre 
skal de se på behovet for å gjøre endringer i tekst og/eller min-
stelønnstakstene. 

4) Ullevål Universitetssykehus
Her ble det avsatt 1.84 mill kr. til individuelle 
tillegg og kriteriene for individuelle tillegg skulle være 
1) overleger med professorkompetanse, 
2) overleger med veilederfunksjon og
 3) den enkeltes overleges særlige 
kompetanse.

5) Rikshospitalet
Her er overleger med professorkom-
petanse ikke omtalt i protokollen for 
overenskomsten del . 
Avlønningen gis her for et stort antall overleger som totale 
lønnspakker.

Stor variasjon for professorene
Det er som vi ser stor variasjon mellom universitetssykehusene 
i hvilken grad protokollene har dokumentert at overleger med 
professorkompetanse ble behandlet særskilt under de lokale 
forhandlingene våren 2008. I alle forhandlingsutvalgene fra 
Dnlf i de lokale forhandlingene ved universitetssykehusene 
møtte representanter fra OF og YLF, men bare ved Hauke-
land Universitetssykehus deltok også representanter fra LVS i 
forhandlingsutvalget. God kommunikasjon og forberedelser 

mellom de tre yrkesorganisasjonene er en nyt-
tig og god strategi for å gi alle medlemmene i 
Dnlf de beste lønns- og arbeidsforhold ved de 
lokale forhandlingene.

Ved framtidige lønnsforhandlinger i Spekter 
tariffområdet bør LVS gjenta sitt krav om et 
professortillegg på kr. 60 000 per år i tillegg til 

doktorgradstillegget for overleger med professor kompetanse. 
Det vil synliggjøre at ervervelse av avansert forskningskom-
petanse honoreres og stimuleres til i våre helseforetak.   

”Stor variasjon 
mellom                              

universitetssykehusene”

TRENGER DU EN FAGFORENING 
SOM KAN TALE DIN SAK SOM 

LEGE OG FORSKER?

MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.

Ta kontakt med: Britt C. Thoresen, sekretær.  • Tlf. 23 10 91 56
 E-post: britt.thoresen@legeforeningen.no



Inga-Cecilie Sørheim, Eirunn Waatevik Saure, Amund Gulsvik, 
Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
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Karriereseminar 
for postdoktorer og forskere

Den 27. februar arrangerte Forskerskolen i klinisk medisin et karriereseminar 
ved Universitetet i Bergen. Inntrykk og fakta fra møtet 

er hermed formidlet til lesere av LVS Info.

Forskerskolen i klinisk medisin ble opprettet i 2005 og er en 
etablert institusjon med nettverksmøter, forskerkurs og poster-
demonstrasjoner ved Universitetet i Bergen. Den ble initiert av 
Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag og Insti-
tutt for klinisk medisin i nært samarbeid med Helse Bergen. 
Forskerskolen omfatter i dag nærmere 150 PhD stipendiater 
og 40 postdoktorer. Andelen stipendiater og postdoktorer med 
naturvitenskapelig eller annen helsefaglig bakgrunn enn me-
disin øker mer enn andelen med medisinsk bakgrunn. Mange 
postdoktorer er i dag bekymret for misforholdet mellom stipen-
diatantallet og antall stillinger i samfunnet hvor disse stipendi-
atene kan anvende sin etablerte forsker- og spisskompetanse. 
Fakultetet og forskningslederne har i liten grad problematisert 
den videre karriereveien for PhD kandidaten etter at PhD 
utdannelsen og postdoktortiden er avsluttet. Forskerskolen i 
klinisk medisin ved Universitetet i Bergen inviterte derfor til et 
seminar for å drøfte utfordringene og mulighetene for post-
doktorene ved Det medisinske fakultet. Dette var det første 
karriereseminaret som er arrangert for postdoktorer i Bergen.

Interessen for seminaret var meget stor med totalt 56 påmeldte 
postdoktorer eller stipendiater. Det var kun syv personer som 
hadde legemedisinsk grunnutdannelse. Det avspeiler tro-
lig de større mulighetene som leger med PhD graden har i 
sykehusforetakene og andre steder i helsevesenet enn de uten 
medisinsk basisutdannelse. Prorektor Anne Gro Vea Salvanes, 
Universitetet i Berge innledet med å si at det nå utdannes ca 
1000 doktorgradskandidater per år. Nærmere 250 doktorgrader 
kommer fra de medisinske fakultetene og kvinnene stod her for 
60 % av disputasene i 2007. I den derpå følgende dialog med 
tilhørerne ble universitetet kritisert for å ha alt for stort fokus 
på å få stipendiatene igjennom til disputas men den hadde 
altfor liten kontakt, spesielt ved det medisinske fakultet, med 
eventuelle brukere av stipendiatene i for eksempel kjemisk-, 
farmasøytisk- og bioteknologisk industri. Universitetene må 
utdanne forskere som samfunnet har bruk for.

Postdoktor Anne Margarita Dyrhol Riise orienterte om ut-
fordringer som leger kan oppleve etter endt forskerutdannelse. 

Hun hadde selv opplevd betydelige vansker med å opprettholde 
og videreutvikle en forskervirksomhet. For å sikre seg tilknyt-
ting til et forskermiljø måtte hun bestemme seg for både en 
medisinsk spesialistutdannelse og en forskerutdanning. Som 
samtidig mor krevde det en alder på mer enn 40 år før utdan-
ningen var avsluttet. Det er et fåtall stillinger som postdoktorer, 
førsteamanuenser og kvalifiseringsstipendiater for professornivå 
ved universitetet. Med den økonomiske situasjonen univer-
sitetene er i, og med forventet utvikling ut fra siste års man-
glende tilstrømming av lønnsmidler, må man forvente at antall 
fulltidsstillinger for legeforskere (professorer) vil bli færre og 
ikke flere. Det er snart ingen leger tilknyttet de basale medisin-
ske forskningsfagene og antallet er også raskt fallende i de sam-
funnsmedisinske fag. Om man som forsker har ambisjoner om 
å etablere en egenforskningsgruppe vil det ta 6 til 7 år før den 
blir synlig produktiv. Deltidsstillinger og forskningsarbeid på si 
gir en frustrerende langsom progresjon i forskningsaktivitet.

Professor Per Knappskog har basisutdannelse som cand. real 
og er nå overingeniør ved helseforetakets laboratorium for 
medisinsk genetikk. De store lønnsforskjellene mellom leger 
og realister i helseforetakene med professorkompetanse ga han 
en problematisk selvfølelse, i det han tjente mindre enn noen 
av de medisinske stipendiater som han veiledet. Antall realister 
som tok kontakt med det medisinsk genetiske fagmiljøet var 
fallende og han var i tvil om han i dag ville anbefale dem å gå 
inn i det medisinske forskningsmiljøet framfor for eksempel 
fiskeforskning. Konkurransen om stillinger og forskningsmidler 
innenfor medisinsk forskning var hard og han trodde ikke han 
vil ha startet på nytt i dette fagfeltet.

Medisinsk direktør i GSK, dr. med. Olav Flaten innledet om 
behovet for PhD utdannede i et forskningsbasert næringsliv. 
Han påpekte at den nye generasjon av forskere har en mye mer 
positiv, konstruktiv og oppdatert holdning til næringslivet enn 
hva hans egen generasjon hadde. I Norge finnes i dag et stort 
behov for forskingskompetanse i de fleste typer industri og 
innen offentlige forvaltninger. Flaten hadde aldri hørt at noen 
hadde angret på at de begynte i næringslivet. 



Han tydeliggjorde forskjellene mellom det å være forsker og 
det å ha forskningskompetanse. Han påpekte at industrien 
forventer at du stiller din kompetanse til arbeidsgivers rådighet, 
markedsmessige vurderinger må overstyre rene akademiske 
verdier, oppgavene er gjerne med tanke på kortsiktig gevinst, 
teamarbeid og forskningen må være anvendelig og arbeidet må 
være rettet mot mål og milepæler. Det er ønskelig med personer 
som kommuniserer godt, har et godt ekstern nettverk, har in-
ternasjonal erfaring og samfunnsmessig forståelse. I industrien 
har man kanskje noe bedre lønn og dårligere oppsigelsesvern, 
men også et fokusert arbeidsmiljø og flere karrieremuligheter.

Deltakerne og initiativtagerne til karriereseminaret var fornøyd 
med informasjonen som ble gitt og dialogen som ble skapt 
under møtet. De unge postdoktorene og forskerne mente at det 
i dag ikke er noen som tar et overordnet ansvar for de som har 
avsluttet forskerutdannelsen, og at den enkelte forsker selv må 
ta et ansvar for utvikling av egen karriere.

Seminaret synliggjorde 1) problemene for postdoktorene, og 
spesielt de uten legeutdannelse, for å oppnå faste forskerstill-
inger, 2) det er et udekket behov for bedre kunnskaper om 
karriereveier for postdoktorer både med helsefaglig og ikke 
helsefaglig bakgrunn og 3) universitetene, fakultetene og for-
skningsmiljøene må utvikle effektive kommunikasjonskanaler 
mot industri, forvaltning, helseforetak og primærhelsetjenesten 
om å utdanne forskere samfunnet ønsker og har behov for.
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Navn: Arne Sandvik
Stilling: Professor/overlege, NTNU

3. Hvorfor bør leger forske?
Praktisk medisin i toppklasse er for en stor del anvendt viten-
skap. Ved å forske selv bidrar legene til å stille de rette spørs-
målene og å bringe ny kunnskap raskt til praktisk anvendelse.

1. Hva er ditt forskningsfelt?  
Fysiologi, patofysiologi og sykdomsmekanismer i mage-tarmsy-
stemet. 
Hovedinteressen har vært gastrointestinal endokrinologi og 
vekstregulering, den senere tiden også inflammatorisk tarmsyk-
dom. De siste årene har jeg arbeidet spesielt med mikromatrise-
baserte metoder for studier av genuttrykksregulering. Da følger 
det med ganske mye molekylærbiologi og bioinformatikk.

2. Hvilken artikkel er den beste du har lest 
hittil i år, og hvorfor?
Vanskelig spørsmål, det har vært mange. Den mest nyttige har 
kanskje vært en oversiktsartikkel: Crohn’s disease: beyond an-
tagonists of tumour necrosis factor, av Laurent Peyrin-Biroulet et 
al, Lancet i juli 2008. 
Den gir oversikt over utviklingsfronten i behandling av Crohns 
sykdom. 
Kronisk inflammatorisk tarmsykdom er etter min mening den 
viktigste sykdomsgruppen i gastroenterologien, utenom kreft-
sykdommene. Vi må satse maksimalt på å bedre forståelsen og 
behandlingen av disse tilstandene!!!



Ved årets landsstyremøte var Leger i vitenskapelige stillinger 
representert ved Anna Midelfart, Helge Bjørnstad Pettersen, Nils 
Petter Aardal og undertegnede. Arrangementet var imponerende 
hva angår størrelse, saksmengder og logistikk. I alt var her 177 
deltagere, 19 gjester og 67 medarbeidere fra Legeforeningens 
sekretariat.  Det var god service for pressemeldinger og god 
pressedekning av møtet.

Etter et kulturelt innslag med sang av A Scapella åpnet president-
en, dr. med. Torunn Janbu Landsstyremøtet med en orientering 
om Legeforeningens virksomhet og visjoner. Kollegaene Wenche 
Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen ble valgt til møtedirigenter 
og ledet delegatene med en erfaren, fast hånd igjennom land-
styresakene. Saker som ble tatt opp til debatt var: 1) Helse- og 
helsetjeneste til ikke vestlige innvandrere, 2) Lokalsykehusfunk-
sjonen i psykiatri, 3) Spesialistutdanningen, 4) Turnustjenesten 
og 5) Forskning. Videre ble det tatt beslutninger om vedtektene 
for Rådet for legeetikk, instruks for legeforeningens valgkomite, 
arenaer for utstilling av medisinsk utstyr, spesialistregler og 
diverse regnskap og budsjetter.

Legeforeningens forskningsengasjement
Delegatene fra LVS var naturligvis spesielt opptatt av rapporten 
vedrørende Legeforeningens punktprogram om forskning som 
var basert på vedtak i Landsstyret i 2006. Punktprogrammet in-
nholdt 17. tiltakspunkter og status for utført arbeid fram til dags 
dato ble gitt av visepresidenten i Legeforeningen Bård Lilleng. 
Han henviste i mange sammenhenger til et langsiktig arbeid ved 
lønnsforhandlingene og prosjektet ”Forskning” i Legeforenin-
gens Sekretariat.

LVS delegatene deltok i den derpå følgende diskusjon og 
formidlet at den legedrevne forskningen er i 2008 i en kritisk 
situasjon. Vi begrunnet det med at i dag er leger bare 20 % 
og 60 % av forskerrekruttene innen det basalmedisinske og de 
kliniske forskningsfeltene.  Aldri i Legeforeningens historie har 
en mindre andel av legene i Norge vært forskere i heltidsstill-
inger. Lønnsforskjellen mellom fulltids legeforsker i hovedstilling 
og overleger/allmennleger er ca 300 000/600 000 kr og har aldri 
vært større. Gjennomsnittsalderen for våre fulltids professorer er 
nærmere 60 år og rekrutteringen er elendig.  Antall professorer i 
hovedstilling og med grunnutdannelse i medisin er redusert fra 
220 stillinger i 2005 til 193 stillinger i 2008. For å snu denne 
negative utviklingen som har pågått over mange år trenger den 
legedrevne medisinske forskningen et kraftig engasjement fra 
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Inntrykk fra Landsstyremøte 
i Legeforeningen

20.-22. mai 2008, på Soria Moria, Oslo

Av Amund Gulsvik, styremedlem i LVS

Landsstyret et det øverste demokratiske organ i Den norske legeforening. I alt deltok fire 
medlemmer fra LVS på årets møte på Soria Moria. Forskning og forskerens kår ble tatt opp på 

møtet, og landstyret vil komme tilbake til disse sakene på neste landsrådsmøte i Bodø i 2009. 
Det er en gryende forståelse omkring problemene ved å rekruttere og å beholde fulltids lege-

forskere og deres triste økonomiske situasjon sammenlignet med andre legeyrker.
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 Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø 9. september.2008

Vi henviser til samtale den 17. april 2008 med 
statssekretæren under det Forskningspolitiske 
seminaret til Yrkesforeningen Leger i viten-
skapelige stillinger (LVS) i Bergen. Du ba oss 
den gang oversende et notat om lønnsforhold-
ene for disse legene som i hovedsak har sin 
hovedansettelse ved Universitetenes Medisin-
ske Fakulteter.

I alt er det om lag 600 leger i LVS av totalt ca 21 500 medlem-
mer i den norske legeforening derav nærmere 200 professorer i 
hovedstilling med medisinsk grunnutdannelse.  Hovedarbeidsop-
pgavene er å gi legene forskningsbasert grunnutdannelse (cand. 
med), spesialistutdannelse og forskerutdannelse (dr. med./PhD) 
innenfor medisin. Sentrale arbeidsoppgaver er videre å skape ny 
kunnskap om årsakssammenhenger, ny diagnostikk og ny, effek-
tive behandling og forebygging av de mange sykdommer i den 
norske befolkning. En forskningsskolert legestand er den beste 
sikring av kvaliteten i norsk helsevesen og helsetjenestene.

I dag er det en elendig rekruttering av unge forskere med me-
disinsk embetseksamen til fordypning og kritisk vitenskapelig 
arbeid i medisin. Det er bare 20 % leger blant rekruttene til 
doktorgradsprogrammer innenfor basalmedisin (dvs. anatomi, 
fysiologi og biokjemi) og innenfor de kliniske fagområdene er 
det 60 % leger. Det er meget vanskelig å rekruttere skolerte lege-
forskere til fulltidsstillinger innenfor forskning og undervisning 

ved universitetene. Stillingene blir dels ubesatte eller bare besatt 
med små stillingsbrøker fra 20 % til 50 % hvor det tidligere var 
fulltidsstillinger med leger i vitenskapelige stillinger. I tilfeller 
hvor man ikke har fått kvalifiserte søkere har man omgjort still-
ingene til lektorat som en nødløsning. Dette betyr at studentene 
ikke får forskningsbasert undervisning som loven krever. Antall 
professorer i fulltidsstillinger og medisinsk embetseksamen har 
gått ned fra 220 i 2005 til 197 i 2008. Tilbakemeldingene fra 
aktuelle personer med kompetanse for de utlyste stillinger er at 
stillingene ved universitetene er for dårlig både hva angår lønn 
og arbeidsforhold sammenlignet med konkurrerende legeyrker 
ved for eksempel offentlige helseforetak. Undersøkelser utført 
av LVS viser at bruttolønnsforskjellene mellom leger med lønn 
fra Universitetet versus lønn fra Helseforetak er fra kr. 300 000 
til kr. 500 000 lavere hos de med hovedstilling ved universitetet 
(Tidsskr Nor Lægeforen. 2007 Aug 23;127(16):2113-6). Videre 
har legeforskerne ved universitetene ikke forutsigbare driftstil-
skudd for å vedlikeholde forskningskompetansen og å utføre den 
pålagte forskning. Det er dessverre meget få utenlandske leger 
som søker vitenskapelige medisinske toppstillinger i Norge hvor 
det er krav til medisinsk basisutdannelse.

For å snu denne utviklingen og for å gi universitetene en mu-
lighet til å rekruttere de gode hodene hos personer med grunnut-
dannelse i medisin og interesse for forskning og undervisning så 
bør Departementet snarest utarbeide et forslag til Særavtale for 
avlønning av professorer og andre i vitenskapelige stillinger med 
medisinsk grunnutdannelse ved de medisinske fakultetene. LVS 
deltar gjerne i et videre arbeid for å finne gode løsninger for sam-
funnet og leger i vitenskapelig stillinger ved universitetene våre.

For styret i Leger i vitenskapelige stillinger

Lønns og arbeidsvilkår for leger 
i vitenskapelige stillinger

Brev fra LVS’ styre til kunnskapsdepartementet v/statssekretær Jens Revold

Legeforeningen med effektive tiltak. Prosjektet Forskning til 
Legeforeningens Sekretariatet må bli målrettet og konkret og 
LVS har gitt sin fulle støtte til dette arbeidet. LVS håper at den 
endelige rapporten til landsstyremøte i 2009 ble mer konkret og 
kvalitetsmessig oppdatert sammenlignet med den preliminære 
statusrapporten som ble formidlet på dette landsmøtet.

Dårlig professorlønn tema
Flere talere gikk på talerstolen og støttet Legeforeningens 
eventuelle tiltak for å bedre legeforskerens kår. Spesielt merket 
vi oss det store antall delegater fra Hordaland legeforening som 
krevde handling og målbare resultater for å gi legeforskerne/me-
disinske professorer konkurransedyktige lønninger. Landsstyret 
vedtok en resolusjon om forskning som oppfordret regjering og 

helsemyndigheter til tiltak i fem kulepunkter med blant annet 
oppfordring om å opprette vitenskapelige stillinger for leger med 
konkurransedyktige betingelser som gjør at de blir i forskningen.

Både forskningen og forskerens kår står på dagsorden for neste 
Landsrådsmøte i Bodø 3.-5. juni 2009. En kan håpe at LVS 
deltar med en stor og vel forberedt delegasjon på det møtet. Vi 
har mye å lære av delegatene fra Allmennlegeforeningen som 
opptrådte som en ”romersk kohort” under ordvekslingen i den 
store sal.  Som en kuriositet har jeg notert meg Høyres leder 
Erna Solbergs kommentar under den helsepolitiske debatt: ” 
Sykehjemsoverlegene må få gode avlønninger. – i alle fall bedre 
enn de medisinske professorene i dag”. Det ser ut som våre 
lønnsforhold også er samtaleemne i Stortingskantinen.



Forskning på dagsorden: 
Ønske om Heftig og begeistret

Ved Anna Midelfart, leder LVS

I august arrangerte Akademikerne, Tekna,Universitets-og høgskolerådet samt Unio og Forsk-
erforbundet konferanseen ”Forskning på dagsorden”. Mange personer i ledende stillinger i 
forskning og høyre utdanningen deltok, og Legeforeningen stilte tallrikt med elleve personer. 
Forventningene var store fordi blant annet statsråd Tora Aasland skulle holde fordrag. Mange 
håpet å høre hennes kommentar både til den nylig avlyste ”Rekrutteringsmeldingen for forskn-
ing” og om Kunnskapsdepartementets strategi for å styrke forskning og høyre utdanning.

10

Friske fraspark fra nord
Etter en frisk innledning fra rektor Jarle Aarbakke ved Univer-
sitetet i Tromsø steg forventningene. Han snakket om man-
glende nasjonal kultur for forskning 
og spurte retorisk: Må man gå til 
opposisjonspartiene for å spørre hva 
de mener om forskningssituasjonen i 
Norge? I Danmark har man fått for-
skning på dagsorden  - og Aarbakke 
stilte videre spørsmålet om de som 
leder forskningen i Norge gjør en 
god nok jobb? Målsettingen til ledelsen på universitetene må 
være å bevege politikere for igjen å kunne bevege massene.
Statsråd Aasland åpnet sitt innlegg med flere eksempler på 
media utspill fra forskerne rettet mot å sette forskningens 
kår i fokus. Hun var enig i at det var viktig med krafttak fra 
regjeringen. Å ikke satse på forskning og utdanning var etter 
hennes mening gammeldags og brøt med forutsetninger for 
å løse fremtidens problemer. Men så nevnte hun de mange 
kortsiktige mål som eldreomsorgen og veier og mye annet som 
også trengte oppmerksomhet, blant annet fra finansministeren. 
Hun etterlyste mange flinke og taleføre personer med makt 
og innflytelse som vil tale forskningens kår. Det emosjonelle 
budskap var etter hennes mening viktig, og man måtte ikke se 
bare problemer, men også utfordringer. Heftig og begeistret var 
hennes oppskrift, og hun etterlyste gode eksempler på suksessh-
istorier som viser forskningens betydning, og som kan brukes i 
politiske debatter. 

Mye god vilje – lite konkret
Det kom dessverre ingen konkrete løfter fra ministeren, heller 
ikke i den påfølgende debatt. En av stipendiatene i salen et-
terlyste karrieremuligheter etter avlagt doktorgrad. Statsråden 
minnet i sitt svar om at doktorgrads-kompetanse også er meget 
nyttig for næringslivet, ikke bare for å bli professor. Hun for-
sikret om høy aktivitet i Regjeringens forskningsutvalg og lovet 
sterkere innsats i fremtiden. Så vet vi det.
Det etterfølgende innlegget, som kom fra lederen i det dan-
ske Rektorkollegiet og rektor ved Syddansk universitet Jens 
Oddershede, var adskillig mer oppmuntrende. Mottoet ”Når 
de andre er billigere, skal vi være bedre” ble Danmarks svar på 

utfordringer i forbindelse med globaliseringen. Globalisering-
srådet, som ble nedsatt fra regjeringen og ledet av statsminis-
teren, tok ansvaret for forskning og utdanning. Rapporten med 

anbefalinger om 14 spesielle innsat-
sområder ble levert og som følge 
av denne vanket det 10 milliarder 
ekstra som forskningsmidler, derav 6 
milliarder fra det offentlige. 
 For å få danske universiteter opp 
i verdenstoppen ble det vedtatt 
bl.a.følgende:

- basismidler tildeles etter kvalitet, med forskningsevaluering 
som i Norge
- sektorforskning integreres i universitetssystemet
- alle forskere skal undervise (!!) 
- alle universitetsansatte vurderes etter internasjonalt standard
- antall PhD stipendiater skal dobles, bl.a. med tilskudd fra 
  næringslivet
- satsing på eliteutdannelse med 50 % utdanning, 50 % yrkes-
  utøvelse
- fokus på god undervisning

Det ble vedtatt flere virkemidler, bl.a. styrking og mer lang-
siktighet i forskningsbevilgninger og bedre samarbeid med 
næringslivet. Dessuten en frivillig omstrukturering av univer-
sitetssystemet som endte med 8 istedenfor 12 universiteter 
tidligere.

Til slutt summerte rektor Oddershede hva vi i Norge bør lære 
av dette:
- Satsing på forskning og utdanning må være en politisk sak – 
  politikere må gå i forveien. 
- Hele regjeringen må involveres, reformer og midler må følge 
  hverandre - og det må gjennomføres med langsiktige mål. 
Han mente at det som nå er blitt gjennomført i Danmark kan 
også gjennomføres i Norge. Og det var meget oppmuntrende å 
høre.

”Vi trenger flinke, taleføre 
personer med innflytelse 
til å ale forskningens kår”

”Når de andre er billigere, 
skal vi være bedre”
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TA KONTAKT!
• Har du synspunkt vedrørende lønns- og arbeidsforhold? Er det saker innenfor 
 medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår du brenner veldig for? 
 SKRIV OM DET I LVS-INFO! 
 Har du spørsmål, er LVS’sekretariat og LVS’styret klare til å svare på dine spørsmål.

• Morsomme historier fra undervisning eller forskerliv? Del dem med andre! 
 I spalten ”Smilehullet” er det fritt frem!

Redaktørens adresse: Jana Midelfart Hoff, Nevrologisk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. E-mail. jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no

Lære av Danmark
Den påfølgende debatten engasjerte mange av de tilst-
edeværende og flere betegnet forsamlingen som en me-
nighet. Og kanskje var det nettopp det som ga mest grunn 
til ettertanke – budskapet har ikke så lett for å komme ut 
av menigheten for å komme på dagsorden i det virkelige liv. 

Forskerne sitter med de beste kortene for å kunne gi riktige 
svar basert på sine vitenskapelige analyser, men det er forskn-
ingsledere må gå i bresjen for å stake ut veien for forskning og 
utdanning i verdens rikeste land. Hvilket motto skal vi ha i 
Norge?

SMILEHULLE T
Det har ikke vært lett å skaffe en morsom historie denne 
gangen. Tre professores fra ulike deler av medisinen har blitt 
tryglet, bedt og fotfulgt uten synderlig resultat. Tiden skylder 
man alltid på, eller at ens humoristiske innslag kun egner seg 
for en engere krets. Nåvel, redaktøren tar da skjeen i egen hånd 
og trår til med en historie fra studietiden:

Det er ikke alltid så lett å holde ulike medisinske begrep fra 
hverandre, ei heller anatomiske strukturer.
Det var i nevrologi-terminen, og det var hjerneslagsklinikk med 
prof.Stovner. En ivrig student skulle presentere de kliniske funn 
hun hadde gjort på den 70-år gamle mannen med hjerneslag:
”……og så devierer vulva mot høyre” sier studenten
”Hmmm?” sier prof.Stovner, men klarer ennå å virke uanfektet.

” Ja, vulva devierer mot 
høyre – det ser man når 
han åpner munnen..” sier 
studenten.
En lett perpleks under-
viser, og noen spredte fnis 
i salen – men situasjonen 
reddes av noen på første rad som høyt hvisker:”U-V-U-L-A, 
Kristine, uvula!”
Så får man slått fast at det var uvula som devierer, og så kan 
man gå videre…

J
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Da jeg for noen år tilbake skulle søke stipendiatstilling spurte jeg en  av mine 
suksessfulle unge kolleger hvordan jeg burde legge opp prosjektet mitt. 
I tillegg til en rekke gode råd fikk jeg beskjed om å lese P.B Medawars ”Ad-
vice to a young scientist”. Min første tanke da jeg leste boken var at dette  burde noen ha for-
talt meg før jeg satt min fot i et laboratorium. Nå er jeg ved et nytt veiskille og spør meg ”hva 
gjør jeg nå?”. Som medlem av Bridget-Jones-generasjon er jeg vant til at det finnes selvhjelps-
bøker for det meste og de fleste og jeg  undersøkte utvalget for unge forskere. Et raskt søk på 
bokkilden viste at det  finnes noen, selv om ikke utvalget er overveldende og en del titler er 
vanskelige å oppdrive i annet enn antikvariater. For stipendiater og andre ved veiskiller (og 
kanskje også de som skal rådgi dem) presenteres i denne og neste utgave av LVS-info likevel 
det knippe bøker jeg fikk fatt på. Følgende advarsel følger imidlertid: Jeg er lab-menneske, min 
vurdering er deretter, men jeg håper relevansen også er til stede for andre forskningsfelt. 

Råd for unge forskere del I 
– fra de gamle mestere

Ramon Santiago Y Cajal
Advice for a young investigator

Gjenutgitt Massachusets Institute of Technology 1999

Navnet Ramon Santiago Y Cajal får det til å ringe noen vage 
bjeller i bakhodet for de fleste medisinere. Han er i fagkretser 
mest kjent for synapse-teorien i hjernen, og var en av de store 
forskerne ved forrige århundreskifte. Han fikk også nobelpris-
en for sitt arbeid tidlig på 1900-tallet. Hans ”selvhjelpsbok” 
ble første gang utgitt på slutten av 1800-tallet, og var da så 
populær at den kom i fire utgaver. Boken er en god bland-
ing av å være et historisk dokument og faktisk inneholde 
fornuftige råd. Få vil ta alvorlig hans råd om valg av kone, 
eller tips til hvordan en kan bygge et fornuftig laboratorium 
i kjelleren mens råd om lesing, egenskaper som kreves etc er 
mer gyldige i dag.  
En del av boken er litt gammeldags, og spesifikk for Spania 
på Cajals tid. Boken er lettlest og morsom å lese, selv om en 
del av de tidstypiske beskrivelsene er søte heller enn realis-
tiske sett fra vår tid. ”...it would be more pleasing to see the 
beginner start his apprenticeship in a laboratory of his own 
–oranized and maintained through his own modest savings. 
(...) it costs little to obtain the necessary tools (...) the new-
comer (...) needs a good medium priced Zeiss microscope 
with Abbé condenser, an immersion objective, two dry objec-
tives, and one pair of eyepieces; a small microtome of the 
Reichert or Schanze type; and some reagents and stains”. Om 
det bare var så vel.  Likevel er det overraskende hvor moderne 
tross alt forskersamfunnet var på Cajals tid, og hvor liberal 
han var i sin tankemåte. 
Cajal sin forskningsvirkelighet var nok litt annerledes enn 
det en kan forvente i en moderne lab eller andre forskn-
ingsmiljøer. Samarbeid var et fremmedord, og han tar derfor i 
liten grad opp dynamikken og det samarbeidet som må til for 
å forsker i dagens mer interaktive samfunn. 
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Peter B. Medawar
Advice to a young scientist. 
Basic Books 1979

Nobelprisvinneren Peter Medawar er i fagkretser kjent for å ha 
lagt grunnlaget for dagens transplantasjonsteknologi med sine 
studier av transplantasjonsimmunologi. Han er kanskje vel så 
kjent for popularisering av Poppers filosofi og sine skarpe sam-
tidskritiske essay. Som  bakgrunn for å skrive boken hadde han 
de rådene han selv ønsket å få da han skulle begynne sin kar-
riere (nå kan en for så vidt si at han klarte seg ganske bra uten). 
Boken er på sett og vis delt inn i to deler. Den første delen går 
over de første åtte kapitlene og omtaler alt fra motiver for å 
begynne med forskning og hva en skal forske på til hvordan en 
bør legge opp presentasjoner og forholde seg til medforskere og 
samarbeid etc. I denne delen trekker Medawar paralleller fra sin 
egen forskning. En kan være uenig eller enig med mye av det 
han skriver, men han har en del gode poenger når det gjelde 
valg av felt og hvordan en bør forholde seg til kollegaer. De 
siste kapitlene er forbeholdt en mer (vitenskaps)filosofisk del, 
og går mye på eksperimentering og forskjellige innfallsvinkler 
til dette, motiver for å drive forskning og hva som er riktige 
motiver for å begynne.
Boken er relativt lettlest, i alle fall den første delen som går på 
hvordan en bør forholde seg i forskerverden. Medwar har et 
veldig realistisk bilde av laboratorieverden, og hvilke forutset-

ninger en må ha for å gå inn i forskningen. Han har nok som 
utgangspunkt forskerne som lever og ånder mer for forsknin-
gen enn familie og det meste annet. Den første delen av boken 
(8 kapitler) viser viktige deler av vitenskapelig liv, og vil ha 
relevans også for dem som velger humaniske eller samfunns-
vitenskapelige metoder for sin medisinske forskning. 
Avhengig av filosofisk legning kan de siste kapitlene virke noe 
tunge. Medawar er ganske ukritisk tilhenger av Karl Popper, og 
behandler hans teorier nærmest som en religion. Likevel gjør 
de første kapitlene boken veldig lesverdig, og boken anbefales 
varmt for de helt unge forskerne.    

Peter J. Feibelman
A Ph.D is Not enough. 
– guide to survival in science. 
Basic books 1993 

Peter J. Feibelmann er fysiker, og har forskningsfelt innen over-
flatefysikk. Selv om noen av eksemplene hans er tatt fra hans 
egen forskning forringer ikke dette bokens overføringsverdi 
for andre fagfelt. Eksemplene er generelle og verdien for andre 
fagfelt er nær fullstendig. Bokens styrke ligger i Feibelmans 
innrømmelse i at hans egen karriere nesten stoppet før den var 
kommet i gang, og dette gjør rådene ektefølte og får dem til å 
virke ekstra fornuftige. Utgangspunktet for boken er at en grad 
er bare starten, og for å lykkes i forskning må en tenke strat-
egisk, velge riktig og sørge for tilstrekkelig støtte og råd.  
Feibelman tar opp viktige områder som valg av veileder for 
doktorgradsprosjekt og post.doc periode, hvordan en bør 
klargjøre og presentere et seminar for et intervju, hvordan 
skrive søknader og velge en forskerkarriere. Boken er svært 
velskrevet og lettlest. 
Bokens svakhet ligger kanskje i at den til en viss grad er tilpas-
set amerikanske forhold. Som basalforsker i Norge hjelper 
det ikke meg videre å bli anbefalt å jobbe innen ”government 
laboratories” eller industrilaboratorier i stedet for i universitets-
systemet all den tid slike alternativer er fraværende i Norge. 
Viktigheten av å trekke inn penger til gruppen vil ikke avgjøre 
min framtidige lønn om jeg skulle få jobb, ei heller har vi det 
amerikanske systemet med assistant professors. 
Alt i alt er imidlertid boken verd å anskaffe seg, den er konkret, 
og ga meg noen aha-opplevelser mht tilbakeblikk på tidligere 
seminarer og intervjuer. 

Sammenligning av bøkene. 
Alle bøkene har som utgangspunkt forskere som er villige til 
å gi avkall på veldig mye for forskningen. Dette er kanskje 
mindre realistisk for min generasjon. Feibelman sin bok er 
nok den mest konkrete av bøkene, den kommer med råd som 
er mest karriererettede, som hvordan en skal forholde seg på 
intervju, lage gode presentasjoner, legge en forskningsstrategi 
etc. Den er også den mest moderne av bøkene. Den har lite om 
samspillet mellom familieliv og forskerliv eller noe som helst 
utenfor jobbsituasjonen, og hvordan få til dobbeltløpet som er 
nødvendig for unge forsker i dag. Cajal og Medawar tar mer 
opp forholdet mellom forskeren og samfunnet, samtidig som 
de gir råd som er relativt konkrete og tidløse. Alle tre bøkene 
kan imidlertid anbefales som nyttige veivisere.   
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Ekstraordinære oppdrag som lege-
forskere påtar seg i helse-Norge

Litt historiefortelling om hvordan det honoreres?
Av Einar Svendsen, hovedtillitsvalgt LVS, Haukeland Universitetssykehus

Trykket med tillatelse fra redaktøren i Paraplyen, organ for Hordaland Legeforening.

Det offentlige og særlig staten har i de senere årene ikke vært kjent for ”å gi ved dørene” når 
det gjelder honorar av  ekstratjenester som de vitenskapelige stillingene yter. Også årslønnene 
for legeforskerne er betenkelig lave og begynner nå å få negativ effekt ved at høyt kvalifiserte 
folk ikke tar disse stillingene eller sier opp sine stillinger. 

For mange år tilbake, vi snakker om 1980-tallet, satt jeg ved et 
opphold i Danmark og snakket med en kjenning som den gang 
var professor i jura ved Københavns Universitet, i dag pen-
sjonert dommer fra EU-domstolen i Luxemburg. Vi snakket 
om universitetsarbeide og likheter og ulikheter mellom jura og 
medisin i universitetssammenheng. Plutselig får jeg følgende 
spørsmål: Hva får du i honorar for å skrive en artikkel i et 
tidsskrift? Spørsmålet virket uforståelig på meg og jeg så spør-
rende på han. Mener du pengehonorar? spurte jeg litt usikkert. 
Han nikket. Svaret mitt var enkelt. Ingenting! Bortsett fra æren 
at jeg får en artikkel inn i et internasjonalt  tidskrift, hvilket 
kan være en barriere, iallfall i de mer velrenommerte tidsskrift-
ene. Men nå var min nysgjerrighet stimulert. Hvorfor spør du 
om det ville jeg vite? Det ble stille en stund. Jo ser du jeg fikk 
for litt tid tilbake en henvendelse fra EU om jeg kunne lage 
en utredning omkring noen spørsmålsstillinger om folkerett, 
forklarer han. Dette var jusprofessorens spesialfelt. Arbeidet var 
såpass omfattende at han måtte legge tilside  sitt vanlige arbeide 
i ca. en uke, fortsatte han. En tid etter at  rapporten var avlevert 
kom det uten at det var sendt regning et honorar på D.kr. 40 
000.-. Det syntes jusprofessoren var veldig godt betalt. Han var 
tydelig ute etter å få høre at slike honorar for utforskning og 
skrivevirksomhet var vanlig også innenfor medisin. Jeg kunne 
bare skuffe han, noe slik hadde jeg aldri hørt om, og en medis-
inprofessor i Norge kunne nok på den tiden (og fortsatt) kun 
drømme om noe lignende.
En dekade senere, på slutten av 1990-tallet, ledet jeg et utvalg-
sarbeide vedrørende obduksjon på oppdrag fra Helsetilsynet. 
Det var et stykke arbeid som nok samlet tok mer enn en uke og 
det ble til en fyldig rapport som ble oversendt Helsetilsynet. Jeg 
ble invitert til Oslo for å redegjøre for rapporten. Etter at dette 
var gjort v.h.a. en del overheads, som også hadde kostet en del 
arbeide, og etter å ha brukt en dag på reisen inn til Oslo ble jeg 
på vegne av utvalget behørig takket for rapporten. 
All den stund at dette arbeidet i alt vesentlig var utført på ens 
fritid p.g.a. hverdagens travelhet som ikke ga andre muligheter, 
tillot jeg meg forsiktig å spørre om det ikke var noe salær/
honorar til medlemmene av utvalget for et slikt stykke arbeide 
utført på fritiden? Det ble øyeblikkelig musestille blant de opp-
møtte fra Helsetilsynet, middelaldrende fagfolk og byråkrater 
allerede litt merket av byråkratiets knusktørre hverdag. Salær??? 

Ordet var åpenbart helt ukjent i den sammenheng vi befant oss 
i. Jeg følte plutselig en indre stolthet over at jeg kanskje var den 
første som hadde hatt mot til å stille et i deres øyne så ubetime-
lig, men i mine øyne så rettmessig spørsmål.  Nei, det var nok 
ikke noe salær. Dette ble jeg forkynt på en lettere overbærende, 
men korrekt måte. 
Det har alltid slått meg at der eksisterer noen kulturforskjeller 
mellom det hjørnet av Europa som vi befinner oss i og det 
øvrige Europa. Jeg har min medisinske grunnutdannelse fra 
Sveits, et land jeg hadde gleden av å oppleve i 6.5 år. Sveits er 
ikke bare kjent for sitt bankvesen og sine klokker, men også 
for sin kunnskap og kvalitet på varer og tjenester. Det gjelder 
også deres skoler og ikke minst gjelder det deres verdenskjente 
farmakaindustri med sitt tyngdepunkt i den gamle vakre byen 
Basel. I Sveits var og er kunnskap noe som blir satt veldig høyt, 
og det blir også honorert deretter. Det samme er tilfellet med 
de EU-land som det skulle være naturlig å sammenligne oss 
med. Jusprofessorens eksempel illusterer dette.

Helt for nylig hadde jeg besøk på mitt kontor av en velrepu-
tert kollega som hadde vært opponent på et dr.gradsarbeide. 
Vedkommede hadde fått sitt honorar for dette og hadde tillatt 
seg på bakgrunn av det tidsbruk som var gått med til forbere-
delsene til opposisjonen å regne ut timebetalingen for denne 
ekstrainnsatsen. Resultatet var for min kollega oppsiktsvek-
kende. Timebetalingen for arbeidet som var utført på fritid 
(d.v.s. overtid) svarte til det som ansatt i kassen på REMA1000 
tjente pr. time på dagtid! Indignasjonen til min kollega over 
hvordan man her til lands honorerer kunnskap og kompetanse 
fikk et øyeblikk fritt utløp. Undertegnede var imidlertid ikke 
overrasket over honorarets størrelse veid mot arbeidsmengden 
og kompetansen som kreves for å forestå et slikt stykke arbeide. 
De som utfører denne type arbeid innen medisin er folk med 
formalutdannelse på 20-25 år etter videregående. Deler av 
denne utdannelsen (medisinstudiet) er beheftet med studielån 
i motsetning til for eksempel Danmark hvor studiet, det vil si 
også levekostnadene, blir betalt av den danske stat.  For de av 
oss som selv har sørget for sin utdannelse som lege, det være seg  
i Sveits eller andre kulturland i Europa, har ikke den norske stat 
betalt fem øre verken i levekostnader eller for selve utdannelsen. 
I den generasjon jeg tilhører er 30-35% av legene i Norge
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Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitene
Oslo 1. amanuensis Svend Davanger
 Professor Christian A. Drevon (vara) 

Bergen Professor/overlege Amund Gulsvik 
 Professor Einar Arvid Svendsen  

Trondheim Professor/overlege Dag Bratlid
 Førsteamanuensis/overlege Helge B. Pettersen    

Tromsø P.t. ingen hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt UiT

utdannet i utlandet uten utlegg for den norske stat. Vi snakker m.a.o. om 
en utrolig billig arbeidskraft for staten! Noen referanse på at de sentrale 
myndigheter har forstått dette er ikke lett å finne. Derimot hvordan 
myndighetene i Norge har motarbeidet utenlandsmedisinerne kan leses i 
professor Torstein I. Bertelsen’s veldokumenterte bok ”De skapte lege-
mangelen” (1).

Ikke bare oppdraget som opponent honoreres elendig. Lignende historier 
kunne fortelles om komitearbeide for å bedømme professorkompetanse i 
forbindelse med stillingssøknader eller opprykk til professor ved univer-
sitetene våre. Også dette er ekstraoppgaver som må tas på fritid/overtid 
og som krever kompetanse på professornivå. Noen har nok oppfattet 
dette som rimelig bra betalt, men teller man sammen de timene som har 
vært brukt veid mot honoraret får man et annet inntrykk. En timebetal-
ing på overtid på 2-300 kroner er for vår arbeidsgiver, staten, rørende 
billig. 

Gjør vi slike ekstraoppgaver, nevnt med eksempler, for pengenes skyld? 
Neppe. Det vil ikke endre den generelt dårlige avlønningen av medisin-
professorene. Man gjør dette av faglige interesser, for å hjelpe kolleger, 
det kan være lærerikt og man vet at det er samfunnsgavnlig. 
Jeg påstår ikke at vår arbeidsgiver staten utnytter denne situasjonen 
bevisst, det hersker vel heller en stilltiende ”bevisstløshet”, eller kanskje 
sågar uvitenhet når det gjelder avlønningen av medisinprofessorene.  Men 
Staten bør ha bevissthet for hvilken kompetanse og formalutdannelse 
medisinprofessorene som engasjeres har, og honorere deretter. Det skjer 
ikke i dag. Derimot er det grunn til å merke seg Olje- og Energidepar-
tementets mislykkede forsøk for noen uker siden på å knytte en konsu-
lentkontrakt til Eli Arnstad. Hun har en brøkdel av en medisinprofessors 
formalutdannelse. Hennes forespeilede avlønning  lekket ut. For en full 
ukes arbeid lignet honoraret på det som jusprofessoren ovenfor ble tildelt. 
Men det har med verdiskapning å gjøre vil noen si. Skaper ikke legefor-
skerne samfunnsverdier? Svaret på det vil jeg gjerne komme tilbake til 
senere.

(1) Torstein Inge Bertelsen: De skapte legemangelen. Alma Mater 1998.
 Artikkelen er tidligere trykket i ”Paraplyen”, medlemsorganet til Hordaland Lege-
forening, og er publisert etter tillatelse fra redaktøren.



leger i vitenskapelige stillinger

LVS Orkidépris ‘09
 LVS’ pris for fremme av forskningens kår
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Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2008. Statuttene for prisen er som følger:

1.   LVS orkidépris tildeles personer som påskjønnelse for fremragende  
      innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i  
      medisin i Norge.
2.   Prisen deles ut på LVS’årsmøte etter innstilling fra et utvalg som  
      består av leder, et styremedlem og et medlem av LVS landsrådet.  
      Begge kjønn skal være representert. Innstillingen skal være ferdig før  
      LVS rådsmøte og legges frem for rådet til godkjenning.
3.   LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen.

Forslag sendes til: LVS orkidépris, v/leder professor Anna Midelfart, 
Øyeavdelingen, St.Olavs Hospital, Trondheim innen 01.01.09. 

LVS-styret


