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Vi ønsker alle våre lesere 
en riktig god jul



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
(Sluttet i høst)

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

LVS’ kontor
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Det er mye vi kan se tilbake på med 
tilfredshet: Vi får positive tilbake-
meldinger fra fornøyde studenter 
som møter opp i hopetall på våre 

forelesninger og seminarer. Mange av oss behandler de riktig 
vanskelige pasientene som kommer til universitetssykehusene.  
I tillegg skriver vi søknader, vi forsker og veileder studenter og 
stipendiater så svetten siler. 
Som den eneste gruppen av alle ansatte på universitetene, blir 
vi evaluert på alle bauger og kanter – og  vi får virkelig vist frem 
hva vår innsats betyr i kroner og ører. Og vi presterer! Målt i 
antall artikler i internasjonale tidsskrifter har den vitenskapelig 
produksjon i vårt land økt skikkelig i de siste 4-5 år. Norge lå 
på 7.plass blant de 34 landene Forskningsrådet rapporterte for 
i 2006. Våre artikler sitteres hyppigere enn før, og spesielt i 
klinisk medisin trekkes Norge frem. 
Vi underviser også flere og flere studenter. 
I tillegg bidrar vitenskapelige ansatte på politiske og fagpolitiske 
arenaer for å bedre vilkårene for norsk medisinsk forskning og 
for å øke rekruttering til og kvaliteten på forskningen, blant an-
net gjennom Legeforeningen 

Styret i LVS har prioritert å aktivt bidra til den politiske debat-
ten. I høst har vi vært på flere forskningskonferanser og målbart 
frem  bekymringer for fremtiden av akademisk medisin. Vi 
samler kontinuerlig inn data for å gi det mest mulig korrekte 
bilde av dagens situasjon i akademisk medisin, og vi fortsetter 
med å informere våre politikere. Alle gode krefter blant LVS 
medlemmer utfordres herved til å bidra – både i samfunnsde-
batten og med datainnsamlingen. Vår argumentasjon må bli 
mest mulig riktig og målrettet. Og da trenger vi presise tall for 
dagens situasjon som angår rekrutteringen av leger til akade-
miske stillinger på de enkelte fakulteter, antall doktorgrader som 
avlegges av medisinere og antall stillinger som blir ledige som 
følge av generasjonsskifte. 
Har du noe på hjerte og vil gjerne bidra så er LVS forsknings-
politiske konferanse den 23.-24. april  2009 i Oslo en glimrende 
anledning. Husk også at det blir valg på LVS årsmøte  – og da 
har du virkelig anledning til å engasjere deg !

Lønn som fortjent?
I dette nummeret av LVS INFO kan man lese om resultater fra 
de lokale lønnsforhandlinger ved de enkelte læresteder. Det mest 
tankevekkende innlegget er skrevet av Dag Bratlid som forhan-
dlet ved NTNU. Refleksjonene som melder seg etter gjennom-
lesning er mange. Det kan virke som at arbeidsgiver ikke følger 
avtalte retningslinjer vedrørende grunnlaget for lønnsforhøyelse 
ved de lokale lønnsforhandlinger. Dette er meget bekymrings-
fullt og vil kunne undergrave faktisk argumentasjonen for lokale 
lønnsoppgjør, hvor et av hovedargumentene nettopp har vært 

at de som får mer lønn det ene året vil trekke opp de andre ved 
neste års forhandlinger. Ifølge det som skildres fra NTNU synes 
dette ikke å være tilfelle og lønnsforskjellene blant professorene 
har økt betraktelig. 
Levekårsundersøkelse blant LVS medlemmer viste at lønn 
ikke nødvendigvis står i forhold til vitenskapelig produksjon. 
Hvordan definerer man lojalitet? Skal ikke et universitetssystem  
være såpass åpent at det å fremme  kritiske synspunkter ikke op-
pfattes som illojalt. Er dette et steg i en annen retning? 
Pågående debatt om valgte og ansatte ledere ved et universitet, 
gjenopprettelse av styrer på fakultets- og instituttnivå og andre 
saker kan tyde på at vi ikke alltid er enige i valget av veien 
fremover. I bunn og grunn dreier det seg også om anerkjen-
nelse. Den som har lyst kan lese mer om menneskets behov  
for anerkjennelse i  Kamp om anerkjennelse av Axel Honneth 
som nettopp kom ut på Pax forlag. Ideen bak de lokale lønns-
forhandlinger var nettopp en slik anerkjennelse av en anstendig 
innsats. Som vil kunne kompensere den generelle prisstigning 
gjennom en lønnsforhøyelse. Resultatet tyder på at ikke alle får 
en slik kompensasjon og noen kan i realiteten gå ned i lønn.
Jeg håper at erfaringer fra årets lønnsoppgjør vil skape debatt 
om fremtidig lønnsstrategi i akademia. Landsrådet i LVS vil i 
alle fall sette opp denne saken på dagsorden i februar.

Finanskrisen – hva kan den bety for oss?
Sammen med resten av samfunnet  går vi i fremtiden med noe 
mer spenning enn mange av oss vil kunne ønske seg. Finan-
skrisen som rammet verdensøkonomien med et smell vil også 
ramme universitetene. Kunnskapsdepartementet har bedt om 
risikovurdering, ”for å avdekke eventuelle vesentlige forhold 
og hendelser som kan inntreffe  og som kan hindre oss i å nå 
våre mål”. Resultatet av en såkalt risikovurdering ved de enkelte 
fakulteter ved NTNU peker spesielt på at ”eksternfinansiering” 
kan være en sviktende inntektskilde i fremtiden. 
Det som er  positivt med en krisesituasjon er at vi må stoppe litt 
opp og tenke oss om. Den kliniske medisin har allerede startet 
prioriteringsdebatten.  Henger universitetene etter med å defi-
nere hva vi kan bidra med for å dempe virkninger av en krise? 
Er vi for mye opptatt av kroner og øre slik at vi glemmer det 
som er viktigst? Bør vi som medisinere delta litt mer i debatten 
for å få mer fokus på de humane aspekter  som kan følge med 
en krise?  Men kanskje viktigst av alt – vi må finne ut hvor vil 
vi hen med medisinsk forskning og undervisning - og hvilken 
kunnskap trenger vi for å leve i balanse – og overleve - på vår 
jord.
Og med dette vil jeg gjerne ønske alle sammen en riktig GOD 
JUL OG GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen Anna Midelfart
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Kjære venner

Julen nærmer seg og jeg vil ønske alle sammen en riktig avslappende og 
hyggelig jul. 
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Utdanning - medisinens forsømte barn?
Det ser ut til at både helsebyråkrater og politikere har fått øynene opp for at man må satse på medisinsk 
forskning. Og bra er det. Forskningen legger grunnlaget for et bedre helsevesen for pasientene i fremtiden. 
Men ikke alene. Vi må ha leger som er i stand til å omsette forskningsresultater til klinisk praksis, og som 
kan bygge på en bred klinisk erfaring for å se hva som virker – og hva som ikke gjør det. 
En alvorlig ringvirkning med legenes retrett fra akademisk medisin er at undervisningen, særlig av medi-
sinstudenter, men også av leger i spesialisering, lider. Om vi på forskningsfronten til dels kan ”erstattes” 
av forskere med annen bakgrunn, er ikke dette mulig i utdanningen. Og ikke ønsket heller. Undersøkelser 
blant medisinstudenter viser at de ønsker flere leger inn som undervisere – ikke færre. Ikke-leger kan ikke 
lære bort praktiske lege-ferdigheter, med det resultat at det enten lasses på de få legene som har mer enn 
nok fra før, eller rett og slett vekkraderes. Man krysser fingrene og håper på ”at dette lærer de i turnus”. 
Men hvordan er egentlig turnustjenesten blitt?

Å videreformidle kunnskap er verdifullt. Like verdifullt som klinisk arbeid og forskning. Også i egen forening har vi her en jobb å 
gjøre: I spesialistreglene står det at tjeneste i utdanningsstilling godkjennes med halv verdi for maks.1 år. Dermed blir utdanningen 
halvparten så verdifull som forskningen, hvor man får godkjent 1 år som fulltidsforsker. Det er et feil signal å gi.
Kampen for anerkjennelse av medisinsk forskning er ikke ferdig. Men nå er tiden også inne for å løfte utdanningen.

Ha en fin julefeiring og et godt nytt år,             Vennlig hilsen Jana

SMILEHULLE T
I disse innsparingstider…
En gruppe kannibaler ble, som nylig ankomne fremmedar-
beidere, ansatt i en storbedrift innen helsevesenet.
- “Dere er en del av teamet vart nå”, sa personalsjefen under 
en kort velkomstbriefing. - “Dere får de samme fordelene som 
andre ansatte, og dere må gjerne spise i kafeteriaen, men vær så 
snill, ikke spis noen av de ansatte”.
Kannibalene lovet dette.
Etter fire uker sa personalsjefen: - “Dere arbeider hardt og jeg 
er godt  fornøyd med innsatsen deres. Men en av sekretærene 
våre er borte. Har dere noen idè om hva som har skjedd med 
henne?”
 Kannibalene ristet på hodet.
 Så snart personalsjefen var gått, sa sjefskannibalen til de andre: 
- “Hvem av dere spiste den sekretæren?” En av kannibalene rak-
te motstrebende opp hånden. - “Idiot!” raste sjefskannibalen. - 
“I fire uker har vi spist folk fra ledelsen uten at noen har merket 
en dritt, og så var du bare nødt til å spise den sekretæren!”

Til bruk og til stas
På sykehuset var pårørende til et alvorlig sykt familiemedlem 
samlet i oppholdsrommet. Legen kom inn, og så trett og dyster 
ut: ”Jeg er redd for at jeg bringer dårlige nyheter” sa han og så 
på de engstelige ansiktene.
”Det eneste håp som er tilbake for pasienten på dette tidspunkt, 
er en hjernetransplantasjon. Dette er en vanskelig og risikabel 
prosess, og dere må selv betale for hjernen.” De pårørende satt 
stille og tenkte over saken. Etter en lang tid var det en som 
spurte: ” OK, hvor mye koster en hjerne?”
Legen svarte hurtig: ”30.000 kr. for en mannehjerne, og 1.200 
kr. for en kvinnehjerne.”
Stemningen ble litt pinlig. Mennene i rommet prøvde å ikke 
smile, unngikk øyekontakt med kvinnene, men satt med et 
tilfreds uttrykk i ansiktet.  En mann var ute av stand til å styre 
sin nysgjerrighet, og spurte om det alle ønsket å spørre om: 
”Hvorfor koster en manns hjerne så mye mer..?” 
Legen smilte av den enkle mann og sa: ”30.000 kr. er en stan-
dardpris, men vi er nødt til å sette ned prisen for kvinnehjerner, 
da de har vært i bruk.”

Kaare Gautvik,  medisinsk professor ved Universitetet i Oslo og tidligere LVS-leder, er kjent for godt 
humør og gode historier. Her kommer et knippe han håper vil glede mange (og forarge få……) 
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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

1. Som profilert forsker innenfor ernæring og fore-
bygging av hjerte- og karsykdommer, hva synes du er 
det “farligste” med jule- og nyttårshøytiden?
Jeg vil ikke si at julen er ”farlig” i ordets egentlige betydning. 
Imidlertid kjenner ikke kroppen forskjell på jul og hverdag, 
og her er mengde mat et viktig stikkord. For å unngå uheldige 
langtidsvirkninger gjelder det å passe på hvor mye man spiser 
og drikker, og å begrense inntak av det harde fettet. Man bør 
bruke rikelig med fisk og grønnsaker.
Når man er inne på ”farlig”, er det vel faktisk overstadig bruk 
av alkohol før og under julefeiringen som egentlig er mest farlig 
for folkehelsen. For eksempel berusete mennesker som sovner 
ute i kulden, slåss etc. Det virker imidlertid som om det er litt 
tabubelagt å nevne det.

2. Er det noen kjøreregler 
man bør ha når man går fra det ene dekkede bordet 
til det andre? Hva bør man styre unna og hva er ok?
Igjen er hvor mye du spiser viktigst. Stopp mens det smaker 
godt. Smak litt på det du liker best og spis sakte – ellers kjenner 
du ikke at du blir mett. Ellers er jo ferier glimrende for å drive 
fysisk aktivitet, minst 1 time om dagen.

3. Hvordan feirer du jul og hva spiser du?
Vi har tradisjonell familiejul, men ikke et fast mønster når det 
gjelder mat. Som regel blir det fugl en gang i løpet av helgen, 
og også ribbe og pinnekjøtt. Det er ikke farlig å spise litt ribbe 
en gang iblant, skadelig er det hvis det blir for ofte og for mye 
av det.

Tusen takk for intervjuet!

“Det er ikke typen mat 
- Det er mengden”

Intervju med professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Christian Drevon 
om julens utfordringer og gleder
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Nytt fra Nord
Av Kirsti Ytrehus, styremedlem LVS

Det har stormet rundt det medisinske fakultetet i Tromsø det siste året. 
Høsten 2008 kullminerte det med flere store oppslag i lokal avisa og med 
at medisinerstudentene marsjerte inn på Universitetsstyremøtet. Da hadde 

det lenge vært stor uro og debatt mellom fakultets vitenskapelige ansatte og fakultetsledelsen. 
Bakgrunnen for dette var spesielt krav om oppsigelser av ansatte, og planer om varig og be-
tydelig nedbemanning på fakultetet og store kutt i overføringene til noen av instituttene. Dette 
passet dårlig med de siste årenes utvidelser i medisinerstudenttallet. Antall legestudenter har 
økt fra 86 - 100 studenter per år og det nye tannlegestudiet er i full gang med 40 studenter per 
år. Studentene oppfattet kravene om budsjettbalanse i løpet av kort tid som uforenelig med 
krav til kvalitet i undervisningen. 

Fra å være et fakultet med svært god økonomi i 2004-2005, 
med god stillingsdekning og gode driftsbudsjetter endret 
situasjonen seg totalt i løpet av få år. Et spørsmål for mange var 
hvordan en slikt kunne skje. Viktige forklaringer er: Djupedals 
doble hvileskjær i kombinasjon med krav om at avsetninger 
måtte brukes opp, en finansiering av tannlegestudiet som ikke 
tok høyde for kostnadssituasjonen i oppstart fasen før fullt 
studenttall, redusert videreføring til fakultetsnivå av statlige 
midler til økt opptak av legestudenter og av studiepoengmidler, 
og store utskiftinger på ledernivå som medvirket til at det tok 
tid å få full forståelse for situasjonen. 

I 2006 ble det kjøpt inn utstyr for 20 millioner kroner for å et-
terkomme kravet om å redusere avsetninger. Mye av de midlene 
som ble brukt var allerede disponert til tiltak som hadde for-
sinket oppstart (ofte fordi ansettelses prosedyrer trekker ut), og 
innkjøpene var forskuttering av utstyrsmidler som aldri kom. 
Utstyret har naturligvis kommet svært godt til nytte, men ved 
utgangen av 2007 var Det medisinske fakultet 20 millioner 
kroner i minus.  

Hva er situasjonen i dag? Bevilgningene fra staten var på vel 
280 mill i 2008 (eksklusive internhusleie). Fakultetet har hatt 
ca 1200 studenter og startet året med 408 ansatte (årsverk) 
inkludert 89 øremerkede rekrutteringsstipend. Forventet 
underskudd for 2008 var på 36 millioner kroner, men har nå 
skrumpet inn til 8,5. Det har kommet ekstra tilskudd for å 
rette opp skjevheter ved finansieringen av tannlegeutdanninga, 
og vi har gjennomført svært harde kutt. Økonomien er ikke 
bedre, men universitetsstyret og administrasjonen har erkjent at 
dramatisk nedbemanning på kort sikt ikke er vegen å gå. Vi har 

fortsatt pålegg om ansettelsesstopp i vitenskapelige stillinger og 
i teknisk stillinger knyttet til forskningen. Fakultetets forskere 
oppfordres til å finansiere forskningsvirksomheten ved å skaffe 
eksterne midler (noen institutter delte i praksis ikke ut annum 
i 2008). For 2009 har fakultetets administrasjon beregnet at vi 
vil mangle 17 millioner for å komme i balanse.

Det medisinske fakultet i Tromsø står samtidig overfor store 
endringer i og med sammenslåing mellom høyskole og univer-
sitet. Ved sammenslåing med høyskolen planlegges dannelse 
av et stort medisinsk og helsefaglig fakultet. Det skal omfatte 
psykologi, tannmedisin, legestudier, farmasi, medisinsk biologi 
og bachelor utdanning i helsefag, for å nevne de største stu-
dentgruppene. I tillegg kommer flere forskjellige mastergrad-
stilbud. Fra 1.1.2009 skal det nye universitetet være etablert. 
En annen viktig endring for LVS sine medlemmer her i Tromsø 
er reorganiseringen av universitetssykehuset. Avdelingene skal 
samles i større klinikker og det administrative apparatet rundt 
forskning og undervisning er betydelig styrket. Mange håper at 
det kan gi en mulighet til bedre samordning mellom univer-
sitets- og sykehussiden på undervisning og forskning.  

Vi kan konkludere med at den økonomiske situasjonen fortsatt 
er vanskelig ved det medisinske fakultetet i Tromsø. Vi nedbe-
mannes gradvis mens studenttallet fortsatt er høyt. Over tid vil 
det gå ut over mulighetene til å drive forskning ved fakultetet. 
Samtidig står vi overfor nye spennende utfordringer i samar-
beidet med universitetsklinikken. Og ikke vil sammenslåing 
med høyskolen og reorganisering og utvidelse av fakultetet 
medføre store endringer i året som kommer. 
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Johan Georg Røstad Torgersen

Alder: 34

Stilling: Doktorgradsstipendiat 
UiB/LIS Kirurgisk serviceklinikk 
og Foretakstillitsvalgt Ylf, HUS

Hvorfor bør leger under utdanning forske?
Ved å forske blir vi nødt til å forholde oss til medisinsk litteratur. Vi 
må lære lete etter den og etterhvert lære å kritisere den. Gjennom 
protokollskriving, abstractskriving og artikkelskriving blir mer bevis-
stgjort rundt innholdet i det vi produserer og dermed mer kvalifisert 
til å evaluere annen litteratur. Dette kan vi ta med oss i den kliniske 
hverdagen. 

Hva er ditt forskningsfelt?  
Forskningsfeltet mitt er “Intensive care outcome research” , et felt 
hvor det fokuseres på intensivmedisinsk epidemiologi. I mitt prosjekt 
kartlegger jeg forekomst, grad og type av kognitive dysfunksjoner 
som oppstår som følge av kritisk sykdom. I tillegg ser jeg etter asso-
siasjoner mellom kognitiv dysfunksjon og faktorer som alvorlighets-
grad av sykdom, co-morbiditet og helserelatert livskvalitet.

Hvilken artikkel er den beste du har lest hittil 
i år, og hvorfor?
Årets beste artikkel var også fjorårets beste artikkel! “Cognitive 
dysfunction and critical illness” ble publisert i Chest i 2006. Premiss-
ene for å kåre denne artikkelen til årest beste er at den treffer feltet 
mitt svært godt, gir systematisk oversikt over de store studiene som 
tidligere har vært gjort på kognisjon etter kritisk sykdom og har en 
referanseliste som er et eventyr å dykke inn i. 

1

2

3

SMÅNYTT FRA LVS:
- Sonja E. Steigen (overlege dr.med),Tromsø, har takket av som vararepresentant til LVS-styret. Hun fikk fortjent ros og et 
fint bilde på styremøte den 2.12. i Tromsø. 
  
- Gro Østli Eilertsen som er stip. /overlege i Tromsø (revmatologi)overtar som vararepresentant for Tromsø. Velkommen!

- Merk av følgende datoer:
LVS  landsrådsmøte:12.-13. februar,  2009, Solstrand, Os
LVS Forskningskonferanse  og Årsmøte:  23-24. april, 2009, Oslo

- Takk til Britt og Bente på LVS kontoret for fin innsats i året som gikk!



I forbindelse med de lokale 
lønnsforhandlingene i 2008 
ved Universitetet i Bergen, 
ønsket Legeforeningens 
forhandlere en oversikt over 
lønnsmassen til legene ansatt 
ved universitetet. Det var ikke 
mulig å få disse opplysningene 
fra arbeidsgiver da de ikke 
hadde lett tilgjengelig over-
sikt over grunnutdannelsen 
til de vitenskapelige ansatte 
professorene, førsteamanuen-
sene og universitetslektorene. 
Under lønnsforhandlingene 

med Helse Bergen fikk lege-
foreningens forhandlere avtalt en lønnsøkning på kr. 20 000 
for leger med professorkompetanse. Helse Bergen hadde ingen 
god og tilgjengelig oversikt over hvem av legene som hadde 
professorkompetanse. Arbeidsgiver ba derfor Legeforeningen 
om å utarbeide en navneliste over hvem av arbeidstagerne som 
hadde professorkompetanse. Disse to eksemplene synliggjorde 
hvor mangelfulle sentral faglig kunnskap om legeforskerne er 
for en del arbeidsgivere. Det har videre i løpet av 12 måneder 
ikke lykkes yrkesforeningen LVS i Bergen å få informasjon om 
endringene i antall legeforskere i fast stilling ved Det medisinske 
fakultet i siste 10 års periode. Det medisinske fakultets admin-
istrative ledelse ønsker ikke å prioritere resurser til dette arbeid. 
Det overrasker og skremmer oss at arbeidsgiverne ikke har 
tilgjengelig slik summarisk informasjon om arbeidstakers basisut-
dannelse og forsknings-kompetanse. Vi har den oppfatting at i 
kunnskapsbedrifter som Universitetet og Helseforetaket bør slike 
oversikter over arbeidstagerne være en forutsetning for en god 
strategisk plan til å rekruttere og å beholde leger i vitenskapelige 
arbeid. 
Disse hendelsene medførte at LVS tillitsvalgte i Bergen foretok 
en analyse av hvilke kilder som foreligger vedrørende legeforskere 
ved vårt universitet og universitetssykehus og deres innhold.

Aktuelle kilder
NIFU STEP
I Forskerpersonalregisteret teller NIFU STEP hoder og ikke 
årsverk. Opplysningene innhentes hvert annet år fra sentralad-
ministrasjonen til lærestedene og helseforetakene. Professorer og 

mellomstillinger (førsteamanuenser, amanuenser, førstelektor) 
inkluderes med en stillingsbrøk over 40%, men de kan ikke 
skille mellom 50% og 100% stillinger. Denne registreringen 
for lærerstedet omfatter også leger tilknyttet medisinske sentre 
ved Unifob som ikke har undervisningsoppgaver. I følge NIFU 
STEP var antallet faste vitenskapelige ansatte (professorer og 
mellomstillinger) 99 leger i 2001 og 106 leger i 2007. Antallet 
i mellomstillinger er i dette tidsrom redusert fra 40 leger til 23 
leger, dvs nesten en halvering.

Universitetet i Bergen
Fakultetsadministrasjon har ansvaret for å registrere nyansatte 
og de som slutter. Informasjon tilflyter fakultetet fra institut-
tadministrasjonene og formidler informasjon til Universitetets 
Sentraladministrasjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen. 
Personalsystemet inneholder statens stillingskoder  for profes-
sorer, førsteamanuenser og andre, men det foreligger ingen lett 
tilgjengelige opplysninger om grunnutdannelsen som for eksem-
pel cand. med.
LVS har grovt anslått at det er ca 500 leger i ulike stillings-
brøker som dekker stillinger som professor, førsteamanuenser, 
universitetslektor, timelærere ved arbeidsplasser som Haukeland 
Universitetssykehus, Biologisk Basalfagbygg, Pleiestiftelsen 1, 
Stavanger Universitetssykehus, Diakonhjemmets sykehus Har-
aldsplass, Haugesund sykehus og Førde sykehus.
Videre har vi fått opplyst at blant 522 personer som er in-
nregistrert for en PhD grad har 248 personer basis utdannelse 
som cand. med, men bare 26 leger (10 %) har en avlønning fra 
Universitetet som universitetsstipendiater.

Helse Bergen
Denne institusjonen har en god oversikt over lønnsmassen til 
sine ansatte leger, men de mangler presis viten om forskning-
skompetansen hos sine leger. LVS har estimert ut fra stilling-
skoder ved Universitetet i Bergen at det er 116 leger med profes-
sorkompetanse, derav 51 personer i hovedstilling i Helse Bergen. 
Vi mangler opplysninger om antall leger med forskningsmessig 
mellomstillings-kompetanse, postdoktorer og stipendiater som 
samtidig har stilling som overlege eller annen stilling i Helse 
Bergen. Ting tyder på at Helse Bergen også sliter med å få full-
stendig oversikt over de kombinerte stillingene med hovedstilling 
ved Universitetet i Bergen eller Helse Bergen. Som tillitsvalgte 
ble vi ganske overrasket da Helse Bergen for nylig henvendte seg 
til LVS lokalt og ba om en oversikt over de kombinerte stillinger.
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Oversikt over legeforskere i Bergen

Av Amund Gulsvik, HTV Akademikerne og Dnlf ved Universitetet i Bergen, styremedlem i LVS
Einar Svendsen, ATV LVS, Hordaland legeforening

Det er mange som registrerer legeforskere i Norge, men disse oversiktene er ufullstendige og 
det er vanskelig å sammenligne tallene. For å ivareta interessene til legeforskerne overfor arbe-
idsgiverne trenger legeforskernes tillitsvalgte bedre registreringer enn hva som er tilgjengelig i 
dag.



9

Den norske Legeforening
Registeret til Legeforeningen av forskningskompetanse blant 
medlemmene er avhengig av frivillighet med å gi opplysninger. 
Innrapportering av for eksempel doktorgrader var elendig for 
tidsrommet 2001 til 2005, og NIFU STEP var ikke villig til å 
foreta noen sammenkobling mellom Legeforeningens register 
og Forskerpersonalregister. Innrapportering av ansettelse som 
professor, førsteamanuensis og universitetslektor i full- og delti-
dsstillinger har vært ufullstendig til Legeforeningen. Leger med 
forskningskompetanse er medlemmer i tre ulike yrkesforeninger 
nemlig LVS, OF og YLF og det er vanskelig for en tillitsvalgt for 
Dnlf å få en totaloversikt over forskningskompetansen til legene 
ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. 
De tillitsvalgte har anslått at det er ca 160 medlemmer i LVS i 
Bergen, og derav er 24 pensjonister.

Telefonliste ved Universitetet i Bergen
Telefonliste kan være et anvendelig hjelpemiddel for å få oversikt 
over en definert målgruppe. En gjennomgang av Universitetets 
telefonsliste for 2000 ga oss navn på 107 leger som var profes-
sorer eller førsteamanuenser i heltidsstillinger (tabell). I 2008 var 
antallet 82 leger, men i tillegg var det da tilkommet 15 leger i 50 
% stillinger som professorer eller førsteamanuenser. Antall leger i 
fulltids hovedstillinger var altså redusert med en fjerdedel over en 
8 års periode.

Konklusjon
Resultatene er sprikende og ufullstendige over antall og still-
ingsbrøk til legeforskere i Bergen. Dagens manglende oversikt 
hindrer de tillitsvalgte i å yte den best mulige service overfor 
yrkesgruppen legeforskere og i best mulig grad ivareta deres 
interesser overfor arbeidsgiver. Det gjelder særlig å få oversikt 
over våre medlemmers lønnsmasse. Det er også av andre grunner 
viktig til enhver tid å ha en oppdatert liste over medlemmer med 
arbeidsplass, telefonnummer og e-post adresse. Kan vi forvente 
at Dnlf sentralt bruker litt tid og ressurser på å etablere en pålite-
lig oversikt over legeforskerne og som løpende oppdateres?

Tabell. Oversikt over antall heltids legeforskere i professor eller 
førsteamanuensisstillinger ved Universitetet i Bergen i 2000 og i 
2008 i følge Universitetets telefonkatalog.

 2000 2008
Gades institutt 16 13
Institutt for biomedisin 14 7
Institutt for indremedisin 24 21 
Institutt for kirurgiske fag 17 12
Institutt for klinisk medisin 20 17 
Institutt for samfunnsmedisin 13 8 
Senter for internasjonal helse 3 4 
Totalt 107 82

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



Walløe-rapporten
Ved Anna Midelfart, leder LVS
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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

Mer forskningsmidler på flere typer forskere og bedre arbeids-
vilkår er blant hovedkonklusjonene. Det er i samsvar med LVS 
strategi.
Det som er meget verdifull med denne rapporten er at den 
inneholder analysen av endringer i forskningsstrategien i Norge 
i de senere år som det ellers er lite debatt om. Blant annet 
problematiserer utvalget ordningen med Sentre for fremragende 
forskning og ringvirkninger som følger av dette. I konklus-
jonene i rapporten vurderes ordningen i hovedsak vellykket og 
det anbefales å fortsette med det. Men blant de spørsmål som 
utvalget anbefaler å se spesielt på er om finansiering og organ-
isasjon av sentrene kan stå i konflikt med andre fagmiljøer, 
om utnevnelsen av sentrene har for sterk innflytelse på hvilke 
fagområder som vil prege grunnforskningen, og om andre fago-
mråder risikerer å bli utarmet mens sentrene får store finansielle 
tilskudd. Utvalgets anbefalinger går på å fullfinansiere sentrene 
og dermed utelukke disse fra søknadsrunder i Forskningsrådet, 
og planlegge godt avviklingsfasen hvor vertsinstittusjonene skal 
overta driften. 

Professor Bjarne Foss fra NTNU har nylig skrevet en artikkel 
i Aftenposten  om 80/20 regelen som betyr i denne sammen-
heng at 20% av forskerne produserer 80% av resultatene. Det 
betyr at stor del av forskerne faller utenom, ”da de ikke har en 
solid nok basis for å få bevilgninger ”. Bjarne Foss anbefaler 
at det fokuseres mer på denne 80% gruppen og det med helt 
annen tyngde enn det skjer i dag. Walløe rapporten kommer 
med forslag om å tildele automatisk personlig minimumsbeløp 
i driftsmidler til alle publiserende forskere.
Noe oppsiktsvekkende har Walløe-utvalget funnet ut at rekrut-
teringskrise som følge av generasjonsskifte – med unntak av 
enkelte fagområder eller institutter  - bør  avblåses. Det er noe 
usikkert om utvalgets konklusjon holder mål. Aksjonsgruppen 
”Lausunge ” blant midlertidige universitetsansatte har allerede 
pekt på svakheter ved denne konklusjon. I medisin blir leger 
i professor I stillinger stadig eldre dersom man ikke gjør noe 
snart. Tiden vil vise hvem som har rett.

I november kom Walløe-utvalget, nedsatt av Det Norske Videnskaps_
Akademi,  med sin rapport om tilstanden i norsk forskning ”Evner til 
forskning” (http://www.dnva.no/nyheter/vis.html?tid=39981). 

Rapporten inneholder mye interessant stoff for forskersamfunnet, og jeg vil  anbefale å 
lese den.
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Følges vedtatte retningslinjer for lønnsoppgjør i lokale 
forhandlinger?
Utveksling av krav skulle skje den 3. september. På forhånd 
hadde det den 13. august vært et forberedene møte mellom 
partene der Rammebetingelsene for møtet var gjennomgått, 
bl. hvilke kriterier som skulle legges til grunn, hvilke grupper 
som skulle prioriteres etc. På bakgrunn av innkomne krav fra 
medlemmene og min egen vurder-
ing av hvem som burde få tillegg 
(men som ikke hadde sendt inn krav) 
presenterte jeg på den bakgrunn 
en navneliste med begrunnelse for 
kravet som ”betydelig vitenskapelig 
produksjon”, ”anerkjent som god 
underviser”, ”kommende stjerne”, 
”en av fakultets mest aktive for-
midlere” osv på bakgrunn av at det 
i rammebetingelse vart fastslått at 
følgende kriterier ved NTNUs lønnspolitikk (http://www.ntnu.
no/administrasjon/avdelinger/peronal/lonnspolitikk.doc) skulle 
legges til grunn for endring av lønn:
• skaper forskningsresultater som anerkjennes internasjonalt 
og nasjonalt og/eller driver annen formidling som markerer 
NTNU på en postiv måte
• Ivaretar museal, kunstnerisk og eller bibliotekfaglig virke på 
en særlig god måte
• gir undervisning som oppfattes som særlig nyttig og positiv 
av studenter og kolleger
• skaper undervisnings-, veilednings- og forskningsmiljøer 
som genererer resultater hos kolleger og studenter 
• innehar sentrale verv ved NTNU, i andre nasjonale organ 
og/eller internasjonale fora.
 Jeg la faktisk en del arbeid i denne begrunnelsen gjennom søk 
både i PubMed og i Frida for å rangere kandidatene. Jeg ble 
derfor noe overrasket da jeg ikke fant noen som helst begrun-
nelse bak kravene fra fakultetsledelsen. Tross skriftlige purringer 
om dette, kom det heller ikke senere noen skriftlig begrunnelse 
fra arbeidsgivers ved de senere utvekslinger av krav. Først ved 

forhandlingsmøtet den 10. oktober begrunnet arbeidsgiver i 
noen grad kravene. Jeg opplevde likevel at et av LVS krav ble 
avvist av arbeidsgiver med begrunnelse at ”vedkommende har 
jo nesten ikke publisert noe den siste perioden”, mens min 
gjennomgang hadde vist at vedkommende hadde publisert 10 
artikler i den siste to-års perioden mot 8 som gjennomsnitt for 
gruppen. Det tydet ikke på at arbeidsgiver hadde satt seg særlig 

godt inn i slike detaljer. Ved forhan-
dlingsmøtet presenterte jeg også en 
rekke eksempler på tilsynelatende 
uforståelig tildeling av lønnstrinn ut 
fra en slik ”objektiv” vurdering av 
den ansatte, uten å møte noen særlig 
forståelse for dette. I ettertid har jeg 
da også fått bekreftet fra arbeidsgiver 
sentralt at en rekke andre kriterier 
også har blitt tillagt vekt i oppgjøret, 
bl.a. lojalitet, og arbeidsgiver peker 

spesielt på at grunnlaget for lønnsforhøyelse nok ikke er så ”ob-
jektivt” som de vedtatte retningslinjene ved NTNU skulle tyde 
på. Da er det kanskje ikke så rart at jeg opplevde at arbeidsgiver 
i liten grad begrunnet kravene med basis i disse retningslinjene. 
Det er derfor kanskje heller ikke så rart at det også ved tidligere 
lønnsoppgjør har vært vanskelig å finne sammenheng mellom 
flere av kriteriene og tildelte lønnstrinn (1). 

Prioritering av kvinner
I rammebetingelsene for oppgjøret var det vedtatt at bl.a. 
kvinner skulle prioriteres, noe ingen vel kunne være uenige i. 
Det var likevel implementeringen av dette punktet som over-
rasket meg mest. Til tross for formuleringen ”prioritering av 
kvinner” handler dette punktet (selvfølgelig) om likelønn. På 
bakgrunn av den lønnsstatistikken som var fremskaffet fra ad-
ministrasjonen var det åpenbart at kvinner ansatt ved NTNU 
fortsatt generelt lønnes lavere enn menn ansatt i tilsvarende 
stillinger. Statistikken er imidlertid litt ”grov” og nærmere anal-
yser viser at dette i hvert fall ikke gjelder blant (høytlønnede) 
førsteamanuenser og professorer ved Det medisinske fakultet. 

Professor Dag Bratlid
Institutt for laboratoriemedisin, 
barne og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet,
NTNU, Trondheim
dag.bratlid@ntnu.no

Refleksjoner etter et lønnsoppgjør

I år var jeg som ny tillitsvalgt for LVS ved NTNU 
for første gang med på et lønnsoppgjør med 
fakultets- og universitetsledelsen som motpart. 
Det ble på mange måter en underlig opplev-
else. Det følgende er noen av de refleksjoner jeg 
gjorde meg underveis og i ettertid. 

”I år var jeg som ny tillitsvalgt for 
LVS ved NTNU for første gang med 
på et lønnsoppgjør med fakultets- 
og universitetsledelsen som mot-
part. Det ble på mange måter en 

underlig opplevelse”
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Ut fra lønnsstatistikken fra juni måned i år, dvs. før årets 
lønnsoppgjør var effektuert, hadde således kvinnelige professor-
er ved Det medisinske fakultet en plassering vel to lønnstrinn 
over mannlige professorer, med et gjennomsnittlig trinn på 
77,5 i forhold til 75,4 for mannlige professorer. Bare 2 av 11 
kvinnelige professorer hadde lønnstrinn 74 eller lavere, mens 
nesten halvparten av de mannlige professorene (26/29) var slik 
plassert. For førsteamanuensene var det omtrent tilsvarende for-
hold. Gjennomsnittlig lønnstrinn 
for mannlige førsteamanuenser 
var 62,9 i forhold til 65,1 for de 
kvinnelige. Bare 3 av 24 (12,5%) 
kvinnelige førsteamanuenser lå la-
vere enn lønnstrinn 62, mens dette 
gjaldt hele 19 av 42 (45,2%) av de 
mannlige førsteamanuenser. Tallene 
i seg selv indikerer at behovet for 
å prioritere kvinner ved det lokale 
lønnsoppgjøret ikke synes like påkrevd for denne gruppen av 
ansatte som for mange andre grupper ved fakultetet. 

Forhandlingsresultater
Hva skjedde så under forhandlingene den 10. oktober? Ved 
forhandlingene fikk 8 av de 11 kvinnelige professorene (73%) 
et lønnstillegg, gjennomsnittlig 2,5 trinn hver. Omtrent like 
mange mannlige professorer, 42 av 55 (76%), fikk også tillegg, 
men da bare 1,8 trinn i snitt. For førsteamenuensene ble resul-
tatet omtrent det samme, 16 av 24 (67%) kvinner fikk i snitt 
2,5 trinn i tillegg ved forhandlingene, til sammenlikning fikk 
14 av 42 (33%) av de mannlige et tillegg, og da bare 1,7 trinn 
i gjennomsnitt. De kvinnelige førsteamanuenser og professorer 
fikk altså ”full pott” i forhold til de mannlige, og for den grup-
pen som jeg forhandlet for (legene), skyldtes dette stort sett 
et sterkt press i denne retningen fra arbeidsgivers side, uten at 
man klart kunne se at dette var i samsvar med de fastsatte kri-
teriene for hva som skulle legges til grunn for lønnsøkning (se 
ovenfor), verken når det gjaldt vurderingen av kvinner i forhold 
til menn, ei heller når det gjaldt de få kvinnene som ikke fikk 
innfridd de kravene vi hadde fremmet i forhold til alle de som 
fikk. Etter de lokale forhandlingene er det gjennomsnittlige 
lønnstrinn for kvinnelige professorer og amanuenser (etter det 
sentrale oppgjøret) nå hhv lønnstrinn 80,3 og 67,1 i forhold 
til mannlige professorer og amanuenser med hhv 77,8 og 64,3. 
Antagelig har man ved Det medisinske fakultet aldri vært så 
fjernt fra prinsippet om likelønn i denne personalgruppen 
som etter dette oppgjøret! Man kan jo lure på om dette faktisk 
skyldes at kvinnelige leger i akademiske stillinger faktisk gjør 
en vesentlig bedre jobb enn sine mannlige kolleger, og da er det 
selvsagt fortjent. Som nevnt ovenfor er det imidlertid ikke lett å 
se dette ut fra ”objektive” vurderinger.

Hva bør en ”gjennomsnittsprofessor” tjene?
På denne bakgrunn ble det fra LVSs side tidlig i forhandlingene 
også tatt opp spørsmålet om hva en ”gjennomsnittprofessor” 
og ”gjennomsnittsamanuensis” bør tjene. Utgangspunktet var 
at lønnsstatistikken viser et betydelig spenn i lønn, det skiller 
vel kr. 300.000,- mellom den best betalte og den dårligst 
betalte professor ved fakultetet. Samtidig er det en betydelig 
forskjell på gjennomsnittlønn og median lønn, tydende på en 

betydelig skjevfordeling. Jeg mener 
selv at dersom en ansatt ikke har fått 
beskjed om noe annet, for eksempel 
i medarbeidersamtaler, og selv synes 
hun/han gjør en jevnt god jobb, 
burde vedkommendes lønn ikke ligge 
så langt unna ”gjennomsnittslønnen” 
for gruppen, og jeg har fått støtte for 
dette synet i diskusjon med mange 
kolleger, både ”duxer” og ”jevne.” 

Helt lik kan den likevel ikke bli fordi ”duxene” jo trekker gjen-
nomsnittet opp. 
Ved DMF/NTNU lå imidlertid 40% av professorene før det 
lokale oppgjøret mer enn 2 lønnstrinn lavere enn gjennom-
snittlønnen for gruppen, 20% lå mer enn 4 lønnstrinn lavere. 
Siden det lokale oppgjøret jo skal rette opp skjevheter som det 
sentrale lønnsoppgjøret ikke tar seg av, siden alle der får det 
samme, mente LVS at det burde gjøres noe med dette ved årets 
oppgjør. Noe av denne utviklingen skyldes jo også at begyn-
nerlønn ved ansettelse synes å ha økt med årene, noe som gjør 
at ansatte som har vært ansatt i noen tid sakker etter dersom 
de ikke har fått noe ved lokale oppgjør. LVS fremmet derfor på 
denne bakgrunn et generelt krav for de ”gjennomsnittlig gode 
og lavtlønnede” 
for å redusere denne avstanden til gjennomsnittslønnen. 
Dette kravet møtte imidlertid ingen forståelse hos 
arbeidsgiver som klar ga uttrykk for at det lokale 
lønnsoppgjøret skulle og måtte brukes på ”de beste”. 
Personlig synes jeg dette er en altfor lettvint holdning, 
ikke minst siden mange av fakultetets oppgaver 
også avhenger av motivert innsats fra ”de gjennomsnittlige”. 
Lønn er også et uttrykk for arbeidsgivers anerkjennelse av 
den ansattes funksjon i jobben. En avlønning langt under det 
gjennomsnittlige kan vanskelig tolkes som noe annet enn et 
signal om at man ikke gjør jobben godt nok. Dersom man skal 
rekruttere også ”gjennomsnittlige leger” til akademiske still-
inger kan ikke lønnsnivået bli altfor lavt i forhold til det man 
kan tjene som lege i et sykehusmiljø (2). Det er derfor etter 
min oppfatning grunn til å be arbeidsgiver se på denne prob-
lemstillingen på nytt. Det er jo også et spørsmål om hvordan 
man definerer ”de beste”! 

”Arbeidsgiver peker spesielt på 
at grunnlaget for lønnsforhøyelse 
nok ikke er så ”objektivt” som de 
vedtatte retningslinjene ved NTNU 

skulle tyde på..”

Litteratur
1 Bratlid D. Kriterier for lønnsfastsettelse – følges de i lokale oppgjør? Forskerforum 2004: (7): 26-7.
2. Bratlid D. NAVO-avtalen og rekruttering av leger til universitetsstillinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 680-1.
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Forberedelsene
Forhandlerne til Den norske legeforening har i lang tid før 
forhandlingsstart arbeidet målbevist med informasjon om prob-
lemene ved å rekruttere og beholde legeforskere i fulltidsstill-
ing. En betydelig lønnsøkning var ett av flere forslag som vi 
formidlet som løsning for bedre rekruttering og hindre tap av 
etablerte legeforskere, ved møter med ledelsen for Kunnskaps-
departementet, Fornyelses- og Administrasjons Departementet, 
Universitetet i Bergen, Akademikerne Stat samt Legeforenin-
gens statlige forhandlingsutvalg.  Det medførte blant annet at 
Personal- og organisasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen 
oversendte informasjon til Departementet om universitetets 
problemer ved å rekruttere og beholde leger i vitenskapelig still-
inger. Dette presset fra eksterne arbeidsgivere på Departemen-
tet var meget kjærkommen for Akademikerne Stat i de sentrale 
forhandlinger. Forhandlerne i Bergen hadde også brukt media 
(Bergens Tidende, På Høyden) for å synliggjøre for partene og 
allmennheten de store lønnsforskjellene mellom leger i hoved-
stilling ved Universitetene sammenlignet med assistentlege og 
overlege ved Helseforetakene. Det er videre et paradoks at i 
Norge, som hevder at de har verdens beste offentlige etat, gir 
Staten sammenlignet med privat virksomhet relativt dårligere 
lønn jo lenger utdannelse.

Sentrale lønnsforhandlinger
Våren 2008 la de sentrale avtalepartnere, Hovedorganisas-
jonene og Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, 
følgende føringer for de lokale forhandlingene:
• Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde
 skal prioriteres.
• Kvinner bør få en større andel av avsetningen enn pro rata 
 tilsier.

• Arbeidstagere som har permisjon med lønn omfattes også av
 forhandlingene.
 De sentrale partene hadde erfaring med at lokale for-
 handlinger var ikke tilfredsstillende gjennomført ved noen 
 forhandlingssteder. Hovedtariffavtalen hadde derfor fått et 
 nytt punkt 2.2.4 hvor en detaljert spesifiserer hvordan de 
 lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres.
• Det avsettes tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud 
 under forhandlingene.
• Forhandlingene føres i fellesmøter og ev. særmøter i tråd 
 med lokal lønnspolitikk.
• Partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte 
 krav.
• Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra 
 arbeidsgiver og organisasjonene.
• Organisasjonene gis mulighet til å kontrollere at den 
 økonomiske rammen er benyttet.
• Ingen kan selv forhandle sin egen lønn.
De sentrale lønnsforhandlingene ble avsluttet med en 
lønnsøkning på 6,2 %, hvorav 1 % til justeringsforhandlingene 
og 1,4 % til de lokale forhandlingene. Akademikerne ønsket 
en større andel til de lokale forhandlingene. Professorene 
(kode 1013) ble hevet med to lønnstrinn fra lønnstrinn 64 til 
lønnstrinn 66 nederst på spennet og økt fra 92 til lønnstrinn 
95 øverst på lønnsspennet. Justeringsforhandlingene ga ett 
lønnstrinn til professorene (kode 1013), men ikke til profes-
sorene i instituttlederstillingene (kode 1475) som betraktes som 
en faglig administrativ stilling. Førstestillinger (førsteamanu-
ensis, førstelektor, forsker 1109) er blitt sikret ett lønnstrinn 
i opprykk, enten gjennom ansiennitetsopprykk eller ved de 
endringer som er foretatt i lønnsramme 24.

Amund Gulsvik, Hovedtillitsvalgt, DNLF
Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen

Einar Svendsen, Avdelingstillitsvalgt i LVS i Hordaland
Gades Institutt, Universitetet i Bergen

Krevende lokale lønnsforhandlinger 
ved Universitetet i Bergen i 2008

De lokale lønnsforhandlingene ved Universitetet i Bergen ble i 2008 gjennomført strengt 
etter pro rata prinsippet for yrkesgruppene. YS Stat, LO Stat samt UNIO avviste forslaget fra 
Universitetsledelsen om å legge 1 million kroner ekstra i potten premerket for professorene 
med medisinsk grunnutdannelse. Med dagens forhandlingssystem etter Hovedtariffavtal-
ens pkt. 2.3.3. hindrer Hovedorganisasjonene med unntagelse av Akademikerne en framti-
dig lønnsøkning for legeforskerne opp mot lønnsnivået til legene ved Helseforetakene.
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Lokale forhandlinger
Årets lokale lønnsoppgjør i tariffområdet Staten strakte seg ved 
Universitetet i Bergen fra forberedende møter medio juni til 
avsluttende møte 6. november. Pottfordelingen etter andel av 
regnskapet var totalt kr 17.826 millioner. For det Medisinsk-
odontologisk fakultet var potten på 3.740 millioner hvorav 
2.665 millioner var til de vitenskapelig ansatte. Blant alle 
ansatte ved Universitetet skulle 48,9 % fordeles til kvinnene. 
Det er ikke tilgjengelige statistikk fra Universitetet om lønns-
massen til de ansatte ved Medisinsk-odontologisk fakultet med 
medisinsk grunnutdannelse. All statistikk ved Universitetet går 
på stillingsgrupper som er definert i Statens lønnsplaner. Vi 
hadde estimert lønnsmassen til å være ca 94 millioner kroner for 
de med medisinsk grunnutdannelse dvs. en total pro rata andel 
av potten på ca 1.3 millioner kroner.
Medlemmene av Dnlf ble invitert til å sende inn sine lønns-
krav og argumentene for kravene på et eget skjema innen 15. 
august 2008. Vi mottok lønnskrav fra 62 medlemmer som 
er vitenskapelige ansatte legeforskere ved Universitetet i Ber-
gen med forhandlingsrett. Lønnskravene omfattet totalt 328 
lønnstrinn med et gjennomsnitt på 5,3 lønnstrinn per søker og 
med en variasjon fra 1 til 19 lønnstrinn. Krav per person har 
aldri tidligere hatt en slik størrelse. Totalkravet var på totalt 4. 3 
millioner kroner.  Antall krav er mer enn det dobbelte av hva vi 
har mottatt ved tidligere lønnsforhandlinger. Dette oppfattet vi 
som et uttrykk for at vår yrkesgruppe ikke har hatt en lønnsut-
vikling på lik linje med andre sammenlignbare grupper som for 
eksempel leger ansatt i Helseforetakene. I forbindelse med at vi 
oversendte våre krav påpekte vi:
a)  Lønnsnivået for leger i universitetsstillinger må sammen-
 lignes med legelønninger i andre offentlig institusjoner som 
 for eksempel Haukeland Universitetssykehus.
b)  Den aktuelle lønnssituasjonen er demotiverende.
c)  Svikten i rekrutteringen til fulltids legeforskerstillinger må 
 snues også ved å anvende konkurransedyktig lønninger.

I det første forberedende møte 20. august ga arbeidsgiver ved 
universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken organisasjonene føl-
gende tilbud:
”En av de sentrale føringene i årets lønnsoppgjør er at utdan-
ningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal 
prioriteres. UiB har flere slike utdanningsgrupper, men etter 
en samlet vurdering er det professorene (kode 1013) som har 
utdanningskode 118 (medisinsk embetseksamen) som man 
ønsker å prioritere som gruppe i denne omgangen. Bakgrun-
nen for denne prioriteringen er blant annet konkurransen fra 
helseforetakene. For å få dette til legger arbeidsgiver en million 
ekstra til den opprinnelige potten på 17,8 millioner kroner. 
Disse midlene skal øremerkes til professorer (kode 1013) som 
har utdanningskode 118 (medisinsk embetseksamen) og gis 
som et tilskudd til Det medisinske odontologiske fakultets op-
prinnelige pott. Den øvrige potten som fakultetet disponerer 
i lønnsoppgjøret skal brukes i tråd med lokal lønnspolitikk og 
sentrale føringer, og alle fakultets tilsatte, også de med medi-
sinsk embetseksamen, skal vurderes i prioriteringene.
I tillegg til denne satsingen i årets oppgjør på medisinske profes-
sorer med legebakgrunn som allerede er ved UiB så oppfordres 
Det medisinske-odontologiske fakultet til å bruke de muligheter 
som gis til å løfte lønnen i forbindelse med utlysning av ledige 
stillinger innenfor de økonomiske rammene fakultet har”.

29. august ble det klart at YS Stat, LO Stat samt UNIO avslo 
forslaget. Disse organisasjonene mente at tilskuddet til pot-
ten hadde for sterke føringer. Organisasjonene presiserte at de 
ønskte å beholde den ene millionen ekstra i potten, men ønskte 
ikke prioritering av en gruppe. På bakgrunn av at det ikke var 
mulig å få en løsning gjennom forhandlinger i denne saken, fant 
ikke arbeidsgiver det formålstjenelig å tilføre ekstra midler til 
potten. I denne debatten støttet representantene for medlemsor-
ganisasjonene i Akademikerne (Dnlf, Tekna, Den norske tann-
legeforeningen og NITO) opp om arbeidsgivers syn hele veien.

Individuelle lønnsforhandlinger
Det ble så gjennomført tradisjonelle fakultetsvise preliminære 
forhandlingsmøter.  Arbeidsgiver utarbeidet det første tilbudet 
på ca 72 % av potten. Legeforeningen hadde tidligere krevd at 
det første tilbudet skulle omfatte 50 % av potten for å sikre at 
partene ble likeverdige, men LO Stat, YS Stat og UNIO ga ikke 
sin tilslutning til vårt forslag. Imidlertid opplevde vi en god 
faglig dialog med fakultets faglige og administrative ledelse hva 
angår argumentering for våre (arbeidstagers) og arbeidsgivers 
lønnskrav. Personal og organisasjonsavdelingen ved Universitetet 
ledet også på en god og tillitvekkende måte selve forhandlin-
gene. Det var imidlertid fra universitets- og fakultetsledelsen 
ingen vilje til og omfordele lønnsmidler utover pro rata for vår 
yrkesgruppe. Til sammen oppnådde våre medlemmer i alt 103 
lønnstrinn med i alt ca 1,35 millioner kroner som i hovedsak 
gikk til ansatte i faste hovedstillinger. Lønnsøkning oppnådde 
bare et fåtall stipendiater og postdoktorer med medisinsk 
grunnutdanning. Hva vi oppnådde er naturligvis langt mindre 
enn hva vi primært hadde forventet. Dnlf krevde derfor under 
sluttforhandlingen en tilføyelse til protokollen: ”Den norske 
legeforening har den oppfatning at de lokale forhandlingene ved 
Universitetet i Bergen høsten 2008 ikke fulgte opp Hovedavtal-
ens § 2.3.3. avsnitt fire: Utdannelsesgrupper som er vanskelig å 
rekruttere og beholde skal prioriteres”.

Strategi og arbeid i framtidige lønnsforhandlinger.
1. Et betydelig arbeid gjenstår for å få legeforskerne 
 (professorene, førsteamanuenser) i faste heltidsstilling ved 
 universitetene opp på samme totallønn som overleger og 
 seksjonsoverleger ved Helseforetakene. I alt må det tilføres 
 ca 20 millioner kroner i lønnsmasse til denne yrkesgruppen 
 ved Universitetet i Bergen for at forskjellene skal bli utlignet.
2. Hovedtariffavtalens rett til å forhandle om lønn på særlig 
 grunnlag (pkt 2.3.4) må anvendes systematisk av legefor-
 skerne når arbeidsgiver (universitet/fakultet/institutt) 
 initierer endringer av arbeidsoppgavene, eller når de får 
 tilbud om ansettelse med høyere lønn fra annen institusjon. 
 Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. 
 Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.
3. Ved nyansettelse som professor med medisinsk grunn-
 utdannelse bør man som minstekrav kreve lønnstrinn 75 
 (kr. 610 000); men ønskelig ville være lønnstrinn 83
 (kr. 763 000) eller høyere for å etablere en likelønn med 
 totallønn for overleger/seksjonsoverleger ved Helse-
 foretakene. På lik linje med Helseforetakenes lønnstilskudd 
 til personer med forskningskompetanse (doktorgrad eller 
 professor) bør den som tilbys stilling ved Universitetet få et 
 tilsvarende tilskudd for relevant kliniske spesialist
 kompetanse. 
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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

Denne spesialist kompetansen har en positiv betydning både for undervisnin-
gen og forskningen.
4. Legeforskerne i deltidsstillinger (II stillinger) ved UiB må få forhandling-
srett ved alle universitetene.
5. En oversikt må etableres over lønnsmassen til alle legeforskerne ved Uni-
versitetet i Bergen med medisinsk grunnutdannelse.

Konklusjon
Føringene ved årets lønnsoppgjør ga signaler om at også legeforskerne ved 
Universitetet i Bergen ville få en betydelig lønnsøkning og at forskjellen mel-
lom lønn ved Helseforetaket og Universitetet i Bergen ville bli mindre. Det 
ble sagt fra sentrale hold i Akademikerne: ”Lykkes vi ikke i år vil vi aldri lyk-
kes”. Etter avsluttet lokale forhandlinger sitter forhandlerne fra Legeforenin-
gen imidlertid igjen med opplevelsen av at lønnsgapet for leger i hovedstilling 
ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen er ikke blitt 
mindre i 2008, men heller større enn tidligere. 

Vi ønsker alle våre lesere 
en riktig god jul



leger i vitenskapelige stillinger

LVS Orkidépris ‘09
 LVS’ pris for fremme av forskningens kår

O
ff

se
t-

Tr
yk

k 
Tr

on
dh

ei
m

 A
S 

   
73

 8
2 

12
 1

2

Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2009. 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 15.01.09. 

LVS-styret


