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Erfaringer fra lokale lønnsforhandlinger

Landets første senter for alders- og 
sykehjemsmedisin

Forskningsblogging – slik når du ut



Styret & sekretariat i LVS for 2011 - 2013

Leder                                    
Professor Kirsti Ytrehus
Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt 
for medisinsk biologi, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø
Tlf.  arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Medlem 
Professor Anne Spurkland
Universitetet i Oslo - Det medisinske 
fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Tlf.  arb: 22 85 11 25 
Fax.: 22 85 12 78
E.mail: anne.spurkland@labmed.uio.no
Mobil: 415 74078

Medlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  Fax: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Mobil: 917 50 145

Medlem
Professor Christian Vedeler
Universitetet i Bergen, 
Seksjon for nevrologi
Tlf. arb: 55 97 50 70  Fax: 55 97 51 65
E-mail: christian.vedeler@helse-bergen.no

Medlem
Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen 
Det medisinske fakultet i Oslo, Seksjon for 
allmennmedisin
Tlf.arb: 22 85 05 50  Fax: 22 86 06 50
E-mail: e.s.kristoffersen@medisin.uio.no 
Mobil: 976 65 483

Varamedlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf.arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 73 52 
35 53    Fax: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Mobil: 934 48 912   

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad, 
Tlf. arb: 77 62 61 25   Fax: 77 62 72 58
E-mail: gro.ostli.eilertsen@unn.no
Mobil: 930 13 289

 

Varamedlem 
Postdok Bettina Husebø
Universitetet i Bergen, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Tlf. arb: 55 58 61 00  Fax: 55 58 61 30
E-mail: bettina.husebo@isf.uib.no
Mobil: 480 94 660

Sekretariatsleder, rådgiver, jurist
Jon Ole Whist
Mail: jon.ole.whist@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 64  
Fax: 23 10 91 50

Christina Bråthen Holte
Mail: christina.brathen.holte@
legeforeningen.no
Den norske legeforening
Avdeling for jus og arbeidsliv
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor

2 LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs



Det første punktet er viktig av flere grunner, den viktigste er 
dere medlemmer.  Vi må følge opp de mulighetene vi har til 
å påvirke beslutninger på egen arbeidsplass (delta i drøftinger 
og forhandlinger). Vi har fått muligheten til lokale lønns-
forhandlinger, men alt for få av dere krever lønnsopprykk 
eller ber om lønnssamtale med ledelsen. Les mer om dette i 
artiklene om årets forhandlinger lenger bak i bladet.

Det andre punktet er samarbeid med andre yrkesforeninger. 
Dette er ikke nytt, det har vi jobbet med lenge.  Samarbeidet 
går langs flere akser. Foreningen for leger i vitenskapelige 
stillinger har følgende som første ledd i formålsparagrafen: 
“Å fremme medisinsk forskning og undervisning”. Et viktig 
virkemiddel for å oppfylle denne formålsparagrafen er sa-
marbeide med andre deler av legeforeningen som ønsker be-
dre forhold for medisinsk forskning og undervisning i  helse-
vesenet, i universitetssektoren og ved sektorinstituttene. En 
annen akse er felles arbeidsgiver. Det er slik at stort flertall 
av fulltidslegeforskere i faste stillinger er ansatt i staten (for 

eksempel professorer). Vi har dermed mye felles med andre 
leger som er ansatt i staten, slik som det forhold at lønn og 
arbeidsforhold sorterer under Fornyingsdepartementet. 

Legeforeningen la om sine internettsider i fjor. Nytt sekre-
tariat for LVS er i full aktivitet fra denne høsten. Dermed 
har vi det vi trenger på plass for å få mer aktiv bruk av LVS 
hjemmesider. Der skal dere finne referater, høringsuttalelser 
og ikke minst LVS info i pdf format. Vi tenker oss at en 
gang i framtida så “går vi digitalt” med LVS info men det må 
dere medlemmer være med på å bestemme! Å utnytte digi-
tale medier bedre betyr også å bruke andre kanaler en den 
offisielle nettsiden. Vi har hatt artikler i LVS info om medi-
sinsk forskning og bruk av twitter. Dette er helt klart en sak 
vi kommer tilbake til. Så før jeg avslutter denne lederen så 
benytter jeg anledningen til å be dere medlemmer logge dere 
inn på “min side” på legeforeningens nettsider og gå til LVS 
rommet. Der ligger det med stor sannsynlighet en hilsen til 
dere fra styret i LVS med ønske om god jul og godt nyttår.   
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Kjære kollegaer!

I høst har styret i LVS lagt planer for vinterens arbeid.  
Det er tre viktige punkter på listen jeg gjerne vil dele med dere: 
1) mer satsing på lokalt arbeid, 
2) fortsatt fokus på samarbeidet med andre yrkesforeninger og 
3) bedre bruk av den hjemmesiden vi har på legeforeningens nettsider 
og andre digitale media.

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

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

m   i j  n



I forskningsverdenen forkynner fellesmail at det også i år er 
kontoer som må brukes opp før nyttår for at ikke pengene 
skal forsvinne – forstå det den som kan – og mer eller min-
dre gjennomtenkte innkjøp gjennomføres.

Forskerlinjen ved de fire fakultetene har nå eksistert i ti år, 
som Maria Vistnes skrev om i forrige nummer. I dette num-
mer har vi også et innlegg fra Forskerlinjen, Marie Farstad 
Høvik har skrevet en reportasje fra den åttende Frampeik-
konferansen for forskende medisinstudenter. Konferansen 
fikk støtte fra LVS og ble avholdt med stor suksess i Bergen 
i oktober. For undertegnede som var med til å arrangere 
den første Frampeik-konferansen i Oslo, er det morsomt at 
Frampeik lever i beste velgående 100% studentdrevet. Det 
er stor sannsynlighet for at kommende professorer ved de 
medisinske fakultet er å finne blant studenter som starter 
forskningen underveis i studiet, og skal disse trekkes til 
fulltidsprofessorater innen basalfagene må rammevilkårene 
være gode. Både forskningsskolering og gode rammevilkår 
for karriere innen forskning er også tema for årsmøte og 
forskningsseminar i april i Bergen, se foreløpig program i 
dette nummer. 

Rapportene som vi presenterer fra de lokale lønnsforhandlin-
gene denne høsten i Bergen, Trondheim og Tromsø illus-
trerer noen av utfordringene i å skape gode lønnsvilkår for 
vitenskapelig ansatte. Det er også mye informasjon å hente 
for alle LVS´ medlemmer – ikke minst gode argumenter for 
at du på nyåret bør ta en lønnsamtale med din nærmeste 
leder i tillegg til alltid å stille krav ved de lokale lønnsforhan-
dlinger heller enn putte kravskjemaet i en skuff.

Leger i vitenskapelige stillinger er ofte svært kunnskapsrike 
og gode formidlere. Likevel kan publikum ofte bli begrenset 
til lesere av høyspesialiserte tidsskrifter eller studenter på 
forelesning. Anne Spurkland forteller i en artikkel i dette 
nummer om hva som skal til for å nå ut til legfolk med god 
og balansert kunnskap om forskning. Kanskje du også skal 
begynne å blogge i løpet av juleferien?

God jul og godt nyttår!
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Med desember har hutrende kulde kommet til Oslo og oppfordrer til inneliv 
med fyr i ovner og kakao i kopper, ihvertfall enn så lenge som skiføret glimrer 
ved sitt fravær. Men for de fleste er nok desember mer en hasten fra jule-
avslutning til juleavslutning og hektiske juleforberedelser enn sofaliv.

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

TA KONTAKT!
•	 Brenner	du	for	saker	innenfor	medisinsk	forskning	eller	legeforskeres	arbeidsvilkår?
•	 Har	du	synspunkter	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?
•	 Har	du	morsomme,	lærerike,	interessante,	spennende	historier	fra	undervisning
 eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO
- kontakt redaktøren på r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Forandringer i sekretariatet

Jon Ole Whist har tatt over som leder av 

LVS´ sekretariat i Legenes hus.

Flere medlemmer og tillitsvalgte vil 

allerede kjenne ham godt fra tariffkonferanser, 

forhandlingskurs og hans jobb i de sentrale 

forhandlinger mellom Akademikerne og staten.

LVS-info har stilt Jon Ole noen korte spørsmål:

1. Utdannelse/arbeidserfaring? 

Jeg er utdannet jurist fra UiO 2002, deretter 
var jeg ansatt som jurist i administrasjonen på 
Høgskolen i Hedmark i halvannet år før job-
bytte til personalavdelingen på Ahus. Siden 2005 
har jeg vært ansatt i Legeforeningen i Avdeling 
for jus og arbeidsliv (tidligere Forhandlings- og 
helserettsavdelingen).

2. Arbeidsoppgaver i Legeforeningen tidligere 
(og nå)?

Jeg har i løpet av disse årene vært utlånt til Ylfs 
sekretariat ved to anledninger, og har tidligere 
vært styresekretær for LSA (Leger i samfunnsme-
disinsk arbeid). Jobben består av saksbehandling 
og medlemsrådgivning, særlig for ansatte leger, og 
spesielt i stat og kommune. Jeg er forhandlingsk-
oordinator for tariffområdene Stat, KS og Oslo 
kommune, og er i den forbindelse Legeforeningens 
representant inn i Akademikerne stat og 
Akademikerne kommune. 
Jeg jobber også mye med tillitsvalgtsopplæring, 
både de store sentrale kursene i “Fra tillitsvalgt til 
leder”-kurspakken (modul I-III), men også med 
spesialkurs rettet mot statens tariffområde.

3. Ansvarsområder i forhold til LVS?

Jeg skal ta over oppgavene som Lene Brandt 
Knutsen tidligere har hatt, dvs følge opp de 
løpende oppgavene i LVS sekretariat, delta på 
styremøter, bistå med arrangementer og rådgi 
styret i styrets arbeid med å fremme og bedre 
lønns- og arbeidsvilkår for legeforskere. 

4. Hjertesaker?

Jeg er ganske farget av mine år i Akademikerne 
stat, og brenner for å få til en endring av forhan-
dlingssystemet i staten. Det er frustrerende å 
se hvor mye penger som sløses bort på sentrale 
lavtlønnstillegg, og hvor lite penger som stilles til 
disposisjon for ledere i statlige virksomheter. 
Statsansatte, leger og andre, må begynne å stille 
krav til lederne sine. Be om lønnssamtale, lever 
lønnskrav, og støtt de tillitsvalgte i deres arbeid. 
Skal vi få til en endring, og få løftet lønningene for 
legeforskere til et akseptabelt nivå, er det viktig at 
alle trekker i samme retning.
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Program:
Torsdag, 18. april 2013 

Forskningsskolering i medisinsk utdanning 
Møteleder: Einar Svendsen, professor UiB

Kl. 11.00 - 11.15 Musikalsk åpning 
Kl. 11.15 - 11.25 Velkommen
 Kirsti Ytrehus, professor, 
 leder i LVS (OK)
Kl. 11.25 - 11.55 Arne Tjølsen, prodekan for utdanning 
 MOF (OK)
 Ny studieplan i medisin ved UiB – 
 hvodan integreres forskningsutdanning
Kl. 11.55 - 12.10 Pause
Kl. 12.10 - 12.30 Robert Bjerknes, prodekan for forskning  
 MOF (OK)
 Særoppgave, forskerlinje og forsker-
 skoler - hva er effekten på rekruttering  
 til medisinsk forskning?
Kl. 12.30 - 12.45 Diskusjon
Kl. 12.45 - 13.45  Lunsj

Forskningsskolering i medisinsk spesialisering
Møteleder: Eva Gerdts, professor UiB

Kl. 13.45 - 14.45 Sikrer dagens regelverk for legespesial-
 isering nødvendig forskningskompe-
 tanse i helseforetakene?
 Representant for medisinsk fagavdeling
 Bent Høie, Høyre 
 Espen Saxhaug Kristoffersen, LVS 
kl. 14.45 - 15.05 Pause
kl. 15.05 - 17.05 Dobbel-løp: Integrert klinisk spesial- 
 isering og PhD. Hvordan legger helse- 
 foretakene til rette for å sikre seg 
 forskningskompetanse? 
  (15 min + 5 min spørsmål til hver)
 Hans Petter Aarseth ved Direktoratet  
 for spesialistutdanning av leger (HUD)
 Trolig representanter fra Helseforetak
Kl. 17.05 Utdeling av Orkideprisen
Kl. 17.15 Årsmøte i LVS
Kl. 19.00 Middag

Fredag, 19. april 2013

Medisinsk forskning som karriereveg
Møteleder: Christian Vedeler, professor UiB

Kl. 09.00 - 09.30 Nina Langeland, dekan Medisinsk 
 Odont. Fakultet, UiB (OK)
 Ny organisering av Det medisinsk-
 odontologiske fakultet i Bergen: Ble det  
 bedre arbeidsforhold for forskerne?
Kl. 09.30 - 10.30 Forskningsmeldingen 2013 – er det 
 slutt på hvileskjæret?
 Kristin Vinje, Nestleder i Oslo Høyre
 Anne Spurkland, LVS
Kl. 10.30 - 10.50 Pause
kl. 10.50 - 11.50 Hva skal til for at de beste hodene 
 velger medisinsk forskning som 
 karriereveg?
 Nina Langeland, dekan MOF, UIB
 Alf Henrik Andreassen, Fagdirektør ved  
 Haukeland Univ sykehus)
 Helge Bjørnstad Pettersen, 
 styremedlem LVS
Kl. 11.50 - 12.00 Oppsummering og avslutning 
 v/LVS leder Kirsti Ytrehus (OK)
Kl. 12.00 Lunsj

Program oppdatert per 21.11.12, forbehold for endringer.

Alle medlemmer blir kontaktet fra sekretariatet 
vedrørene påmelding men sett allerede nå av 
datoene i kalenderen.

Medisinsk forskning: 
rekruttering, utdanning og karriereveg

LVS/Dnlfs forskningspolitiske seminar og årsmøte 18. -19. april 2013

Sted: Olavsalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus



I tilknytning til kurset blir det arrangert tariffkonferanse for statens tariffområde og 
landsrådsmøte for LVS – målgruppe for kurset er tillitsvalgte i staten og tillitsvalgte i 
andre tariffområder der det forskes

Program pr 29.11.12, med forbehold om endringer

Onsdag 13. februar
17:00 KURSSTART
 Forskningens plass i spesialistregelverket
 Bjarne Riis Strøm, Direktør fagmedisinsk avdeling Legeforeningen
17:45 Pause - Kaffe/vann
18:00 Praktiske erfaringer fra Bergen – Hvordan etterleves reglene?
 Johan Torgersen, Leder Yngre legers forening
18:45 Slutt for dagen
19:30 Middag

Torsdag 14. februar
09:00 Forskning betydning for planlegging av Nye Karolinska Sjukhus
 Anders Bergenfelz, Nye Karolinska Sjukhus
9:45 Pause - Kaffe/vann
10:00 Hvordan tilrettelegger helseforetak for forskning i tjenesteplanen – 
 Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus
 Representant fra OUS
10:45 Pause - Kaffe/vann
11:00  Ansettelse i vitenskaplige stillinger – Har tillitsvalgte en rolle?
 1. Stig Slørdahl (eller en annen fra dekanatet i Trondheim): Arbeidsgiversiden 
 (erfaringer fra Trondheim)
 2. Kirsti Ytrehus: Fra arbeidstakersiden (erfaringer fra Tromsø)
12:00 LUNSJ

Tillitsvalgte i staten og deltakere i landsrådet kontaktes direkte fra sekretariatet for påmelding. 
Ved spørsmål kontakt sekretariatet ved Jon Ole Whist, se kontaktinfo på side 2.
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Landsrådsmøte i LVS og C-kurs stat
Forskningens plass i legers arbeid – En utfordring for tillitsvalgte!

13. – 14. februar 2013, Lysebu
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Former fremtidens forskere

Årets konferanse startet med å sette juks og forskningma-
nipulering på dagsordenen gjennom interessante og tankev-
ekkende foredrag ved Magne Nylenna og Ole Didrik Lærum. 
Med utgangspunkt i Sudbøsaken og andre skandaler ble de 
unge forskerne opplyst om hva som skjer, hvorfor det skjer 
og – viktigst – hvordan vi kan forebygge at det fortsetter å 
skje. Den påfølgende spørsmålsrunden viste tydelig at temaet 
vekket engasjement i salen.

Lørdagens og søndagens faglige program var viet det Frampeik 
egentlig handler om, nemlig studentenes egen forskning. 
Formålet med Frampeik er å gi forskende legestudenter en 
anledning til å presentere sitt arbeid i et vennligsinnet miljø – 
et steg på veien til å presentere ved internasjonale kongresser. 
Dette gir verdifull trening i formidling og muligheten til å 
lære av medstudenter.

Alle kull var representert, og selv om flertallet av deltagerne 
naturlig nok var Forskerlinjestudenter, var det også studenter 
utenfor Forskerlinjen som presenterte sin forskning (særopp-
gave). I underkant av femti studenter la frem og diskuterte 
sine ferske forskningsresultater. Forskningen representerte et 
bredt utvalg av medisinsk forskning og ble organisert med 
ulike sesjoner i genetikk & biomedisin, nevrovitenskap, epi-
demiologi, klinisk medisin og kreft. Hver sesjon ble innledet 
av en erfaren og inspirerende forsker innen feltet, henholds-
vis Torunn Fiskerstrand, Kenneth Hugdahl, Olav Mella, Jan 
Erik Nordrehaug og Oddbjørn Straume.

I tillegg til gode pauser under det faglige programmet, la et 
omfattende sosialt program til rette for mer uformelle fag-
lige diskusjoner og dannelsen av nye nettverk og vennskap, 
på tvers av universitet, kull og forskningsfelt. Helgens 
høydepunkt var for mange lørdagens festmiddag på Fløien 
Folkerestaurant. Til tross for at Bergensværet ødela noe for 
utsikten ble det en fabelaktig kveld med tre retter, taler og 
sang og påfølgende fest. Tilstede under middagen var også 
deltagere fra Frampeik Alumni-konferansen og representan-
ter fra Forskerlinjeledelsene i de fire byene.

Hele 98 studenter deltok på årets Frampeik – det åttende 
i rekken – hvorav 60 fra UiB, 21 fra UiO, 9 fra NTNU, 7 
fra UiT og en fra Danmark. Sistnevnte representerte Selskab 
for Medicinsk Studenterforskning ved Aarhus Universitet 
og deltok med den hensikt å utveksle erfaringer med årets 
organisasjonskomité med tanke på en tilsvarende årlig kon-
feranse i Danmark. Vi hadde også besøk av fem studenter fra 
Leiden International Medical Student Conference.

Ved siden av å tilrettelegge for formidlingstrening og net-
tverksbygging tror vi at Frampeik bidrar til å rekruttere unge 
medisinere til forskning ved å synliggjøre studentforskning 
og gi nysgjerrige studenter en smakebit på forskning – en 
viktig sak!

Vi ønsker å takke LVS for økonomisk støtte til gjennom-
føringen av årets Frampeik. Vi håper dere er med oss videre 
– til neste års Frampeik i Oslo!

   TEKST og foTo: MARIE fARSTAD HøVIK

Helgen 19.-21. oktober arrangerte Forskerlinjestudenter ved Universitetet 

i Bergen legestudentenes forskningskonferanse Frampeik. Legestudenter 

fra hele landet kom for å legge frem og diskutere sin forskning, lære av 

erfarne forskere og bygge nettverk. 
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Det lokale lønnsoppgjøret ved UiT i 2012: bredt og tynt

LVS er representert med henimot 60 medlemmer ved UiT og av 
de i alt 100 professorer ansatt ved Helsefak er 30 medlemmer av 
LVS (bistillinger inntil 20% er ikke medregnet), herav er 28 i full 
stilling. Blant medisinske professorer er gjennomsnittsalder 60,3 år 
og kvinneandelen er 26%. Gjennomsnittalderen for stillingskatego-
rien førsteamanuensis er 54,8 år og ¾ er kvinner. Stipendiater finner 
man vanskeligere data for.

Snittlønn og avstand mellom de som har lavest og de som har høy-
est lønnstrinn er ikke forskjellig for kjønn i de vitenskapelige still-
ingene ved Helsefak, unntatt for professorer hvor kvinner har 1,2 
l.tr. færre enn menn, men så er de mannlige professorer eldre enn 
de kvinnelige. 

Avlønningen av medisinere ved Helsefak er ikke forskjellig fra de 
med realfagsutdannelse, men legene ligger markert lavere enn flere 
andre sammenlignbare yrkesgrupper. Dette kan muligens oversettes 
til markedsverdi; jo større tilgang det er på en yrkesgruppe, desto 
lavere kan de lønnes, likeledes om tilgang på erstattere er god. Som 
tidligere beskrevet i LVS-info, er det en markert nedgang i antal-
let leger med hovedstilling ved universitetene i Norge og snittalder 
er drøyt 60 år. Etterveksten er dårlig, og tilsynelatende fyller andre 
profesjoner hullene der leger mangler. Alternativt økes antall leger i 
bistilling (20%) noe som er lønnsomt for universitetene fordi bistill-
ingene i snitt har lavere lønnsplassering og at inntekten er ikke pen-
sjonsgivende. Bistillingene er tatt ut av forhandlingene. Rekruttering 
spesielt til basalfagene skranter, og man kan spore opp kun to me-
disinere som er stipendiater innenfor basalfag ved Helsefak.  

Dette var noe av bakteppet for det lokale lønnsoppgjøret som i år ble 
organisert ved at leder for Akademikerne var hovedforhandler, mens 
de lokale tillitsvalgte for LVS var bisittere. Arbeidsgivers krav la som 
vanlig i utgangspunktet beslag på 80% av den totale potten. Dette 
gjør at tillitsvalgtapparatet ikke har vesentlig mulighet til påvirkning 
så fremt man ikke går mot arbeidsgivers forslag og forsøker midlene 
omplassert til krav fremmet gjennom organisasjonene, noe som er 
uvanlig praksis. Av de i alt 15 LVS’ere som sendte inn krav fikk man 
tilslag for 14 i størrelse 1-3 lønnstrinn, og samlet fikk Akademikerne 
en god andel av den totale potten slik at organisasjonene virket rime-
lig fornøyde.

I forkant av lokalt lønnsoppgjør ble det hevdet at undervisning 
skulle vektlegges. Tellesystemene som er innført ved universitetene 
må man se på som redskap ikke bare for oversiktens skyld, men til 
bruk for arbeidsgiver og arbeidstaker mht avlønning. Antall pub-
likasjoner blir gjerne brukt som argument, mens undervisningsak-
tivitet har erfaringsmessig spilt mindre rolle. UiT mangler foreløpig 

tellesystem for undervisning og det som er under oppseiling hevdes 
å ikke skulle brukes i diskusjoner om lønn. Bedømt i etterkant er det 
vanskelig å se at undervisning ble premiert særskilt. 

Legegruppen ser ikke ut til å ha blitt spesielt tilgodesett, det jevne var 
1 - 2 lønnstrinn som i prinsippet vil si at man smurte bredt og tynt. 
Slikt fører til at mange arbeidstakere blir nokså fornøyde, og at man 
opprettholder tidligere mønster. 

Et argument som ble brukt i forhandlingene var gjengangeren «pre-
miering av spesialistkompetanse», dvs. at leger som har en medisinsk 
spesialitet på toppen av medisinstudiet bør premieres lønnsmessig 
likt allmennlegespesialister eller sykehusleger som premieres med 
et doktorgradstillegg for akademisk kompetanse. Dette fikk ikke 
gjennomslag.
Heller ikke det forhold at ved opprykk skal man ha med seg 
lønnstrinn ervervet utover grunnlønn. Har man for eksempel op-
pnådd 5 ltr. over begynnernivå som amanuensis, skal man som pro-
fessor minimum ha grunnlønn pluss disse 5. Dette er ikke urimelig 
da kompetanse og tidligere premiert innsats ikke blir borte ved bytte 
av tittel. 

En av hovedbekymringene til LVS er som nevnt dårlig rekruttering 
og mangelfull ettervekst ved universitetene. Dette har betydning for 
utdanningen av leger og deres kompetanse. Bekymringene ser ikke ut 
til å deles av arbeidsgiveren og kan ikke spores i det lokale oppgjøret. 
Et forslag er direkteplassering i ltr. 80 for en medisinsk professor, 
noe som ville vært fornuftig, men det må sannsynlig bestemmes an-
net sted enn lokalt. Tilsvarende må da også gjelde leger i andre viten-
skapelige stillinger, stipendiat, post.doc og amanuensis. 

En direkteplassering vil trekke lønnsnivået opp, men kanskje like 
viktig er at gapet mellom lavest og høyest lønnede vil reduseres. I 
stillingskode 1013 (professor) er denne forskjellen rundt 300.000 
kr. Ettersom man har lønnsrammer å forholde seg til og regelen er 
at man begynner på ”scratch”, er dette et resultat av arbeidsgivers, 
arbeidstakers og organisasjoners argumentasjon bla i lokale forhan-
dlinger. Arbeidstaker bør derfor bruke retten til årlig lønnssamtale 
samt stille krav gjennom organisasjonene for slik å stegvis bygge seg 
opp lønnsmessig. 

Som konklusjon ble lønnsoppgjøret et ”litt til mange” også gjeldende 
for legene, mens ingen lønnspolitiske virkemiddel ble tatt i bruk 
mht LVS’ hovedsaker. Arbeidsgiver har en dominerende posisjon i 
det lokale lønnsoppgjøret, og dennes forhandlere har enten motvilje 
eller mangler kunnskap om misforhold LVS legger vekt på å endre 
med lønn som virkemiddel.

   AV: gRo øSTLI EILERTSEn og YngVE fIgEnScHAU

Universitetet i Tromsø (UiT) kaller seg et breddeuniversitet bla fordi det relativt nylig 
ble fusjonert med tidligere høyskoler og nå også tilbyr kurs i grunnleggende flygetren-
ing. Mange yrker og deres respektive organisasjoner er derfor representert i det lokale 
lønnsoppgjør. Det demografiske mønster viser en total kvinneandel på 54% av de henimot 
3000 ansatte ved UiT. Det største fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), 
har i stillingskategoriene høgskolelærer, universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, 
stipendiat mellom 71 - 82% kvinner, mens post.doc har 52% og professorer 30 % kvinner.  
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Tradisjonelt lokalt lønnsoppgjør 2012 
ved Universitetet i Bergen (UiB)

Langdryge «ikke likeverdige» forhandlinger.
De lokale lønnsoppgjørene ved UiB har i mange år vært et «maratonløp». 
Det første (forberedende) møtet ble i år holdt allerede den 28. juni 2012. 
Her fikk man utdelt en liste med merkedager og tidspunkter på hele 25 
punkter vedrørende selve prosessen. Den siste avsluttende forhandlingsdag 
var den 30. oktober 2012 etter at organisasjonene hadde vært igjennom 
hele dette strekket med møter, E-poster, tilbud/avhentninger og forhan-
dlinger. Forhandlingene begynner med fakultet som selvfølgelig sitter inne 
med den samme fagkunnskap og kjennskap til søkerne som legeforenin-
gens forhandlere har. Det er viktig å bli enige med fakultetet og få på plass 
ting man i forhandlingene legger vekt på, da den sentrale ledelse som for-
estår sluttforhandlingene ut fra sin manglende medisinske fagkompetanse 
selvfølgelig «lytter» til fakultetet som også er deres naturlige rådgiver.      
Det heter seg at man bedriver lokale lønnsforhandlinger, men det be-
tyr ikke at disse forhandlingene er likeverdige i ordets rette betydning. 
«Skjevheten» i likeverdet kommer først og fremst til uttrykk i at UiB som 
arbeidsgiver sender ut et første tilbud til organisasjonene hvor 70% av pot-
ten er fordelt til dem som arbeidsgiver ønsker å honorere med ett eller flere 
lønnstrinn. Det er ingen tradisjon for å prøve å flytte på disse tildelingene 
selv om vi som forhandler ville prioritere annerledes. Sjansen for å nå frem 
ligger på en skala fra «ikke lett» til «umulig», og vi har kun noen ytterst få 
eksempler på at vi har lyktes med å få til slike omprioriteringer. Dermed er 
det egentlig 30% tilbake av potten til å forhandle om. Legeforeningen har 
i årevis prøvd å gjøre noe med dette uten å nå frem.

Prioriteringer.
Føringer ved årets lokale lønnsoppgjør var likelønn, men dette var ikke lett 
å gjenfinne i UiBs første tilbud som omfattet 70% av potten. Tilbudet om-
fattet også et gruppeløft til postdoktorer, hvilket mange av arbeidsorganisas-
jonene reagerte negativt på, og dette ble også modifisert i de videre forhan-
dlinger. Legeforeningen her i Bergen hadde i årets oppgjør som intensjon 
å få dradd opp de professorene som lå nederst lønnsmessig. Der var tilbake 
et lite antall som fortsatt ligger omkring l.tr. 70, d.v.s. med en årslønn på i 
underkant av kr. 600 000.-. Her kan en ikke unnlate å gjøre oppmerksom 
på at man snakker om personer som i gjennomsnitt innehar ca. 25 akade-
miske år med hardt arbeid for å kvalifisere seg for et medisinsk professorat, 
grunnutdannelse med turnus, dr.grad, vitenskapelig produksjon svarende 
til 3 dr.grader for å oppnå professorkompetanse samt spesialistkompetanse.                                                                                                                            
     Også førsteamanuensene har bleket et lagt akademisk lerret. De ligger 
lønnsmessig lavt i Bergen og vi som forhandlere ønsket i tillegg å få dradd 
førsteamanuensene oppover på lønnsstigen.

Hva ble oppnådd?
Generelt kan sies at vi oppnådde forståelse for å få opp de lavest lønnede 
professorer. Forskjellen lønnsmessig mellom de topplønnede og lavest 
lønnede medisinprofessorer ved UiB lå på omkring 400 000 kroner, d.v.s. 
en hel årslønn for andre stillingskategorier. Likevel er det vår påstand 
at de best lønnede også tjener for dårlig. Dette er folk med høy viten-
skapelig produksjon. Høyeste som søkte legeforeningen hadde 76 viten-
skapelige artikler i høyverdige tidsskrifter de siste 5 årene! I tillegg folk 
med fremragende undervisning og nøkkelkompetanse på sine spesialfelt.                                                                                                                                     
      Et annet forhold som man følte at vi nådde frem med i årets op-
pgjør var at man la litt mere vekt på undervisning enn tilfellet hadde vært 
tidligere. Undervisningsinnsatsen og kvaliteten på denne er vanskeligere å 
dokumentere enn vitenskapelig produksjon hvor det i sistnevnte er en grei 
«tellekant» av publikasjoner, og tidsskriftenes impact-factor sier noe om 

kvaliteten. Selv om forskning og undervisning i utgangspunktet skal telle 
likt, så er det neppe tvil om at forskning har gitt større utslag i pengepun-
gen gjennom årene ved de lokale oppgjørene. Årets oppgjør var ikke noe 
unntak i så henseende, men vi ble møtt med det som vi oppfatter som en 
mer positiv vilje til å honorere undervisning.
Legeforeningen fikk inn søknader fra 28 kolleger. Blant disse ble det 
oppnådd maks 3 l.tr. blant de som fra før lå i toppsjiktet, svarende til 
kr. 74600.-. Blant de lavest lønnede professorene oppnådde vi 4-5 
lønnstrinn, i tillegg ble det oppnådd inntil 4 l.tr. på førsteamanuensis. 
Denne sistnevnte gruppen ligger slik vi ser det fortsatt lavt i Bergen.                                                                                                                     
Vi har gjort en enkel kalkyle på hva som ble oppnådd blant de som søkte 
Legeforeningen versus de som ikke søkte, og som var «overlatt» til arbe-
idsgiver. Der er forskjellige måter å regne på, men uten å gå i detalj kan 
det sies at de som søkte Legeforeningene kom bedre ut i gjennomsnitt enn 
de som ikke søkte. Her må det jo tilføyes at mange av søkerne som søkte 
Legeforeningen også hadde fått lønnstrinn fra arbeidsgiver uavhengig av 
Legeforeningen, d.v.s arbeidsgiver og Legeforeningen hadde sammenfall-
ende oppfatninger. M.a.o.  æren for det man oppnådde blant søkerne må 
vi derfor dele litt med arbeidsgiver.  
Potten for de vitenskapelige ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved 
UiB var på 63% av hele potten til fakultetet. De vitenskapelige oppnådde 
samlet litt i underkant av dette, noe som Legeforeningen ikke kan ta noe 
særlig ansvar for så lenge vi i praksis kun har forhandlet 30% av potten 
(se ovenfor). 

Sluttord.
Forskjellen lønnsmessig mellom topp og bunn blant professorene op-
pleves som betydelig. Dette er egentlig et resultat av lokale oppgjør. Det 
er tilsiktet og riktig at der skal være en forskjell mellom dem som forsker 
på toppnivå og med stor produktivitet og dem som har betydelig lavere 
produktivitet. Det blir en vurderingssak hvor stor forskjell man kan fors-
vare innenfor samme organisasjon. Dersom forskjellene vokser utover det 
som med rimelighet kan forsvares må en spørre seg om det vil være be-
timelig år om annet å koble inn sentrale oppgjør. Sentrale oppgjør vil ha 
mere tyngde med profesjonelle forhandlere istedenfor amatører med litt 
tillitsvalgterfaring som erfaringsgrunnlag lokalt. Sjansen for å få et bredere 
løft for hele gruppen vil antagelig være bedre tilstede sentralt hvor det 
også vil eksistere maktmidler, i verste fall streik. Lokalt eksisterer det in-
gen maktmidler. Det som her sies skal ikke oppfattes som at man skal 
forlate lokale forhandlinger. Forhandlinger i lokal regi med kunnskap helt 
ned på personnivå er en ubetinget fordel for å oppnå en korrekt diffe-
rensiering, men der kan over tid oppstå skjevheter som her nevnt hvor 
det bør tas en runde i tenkeboksen hvordan vi kan rydde opp i disse.                                                                                                 
Vi som forhandlere her i Bergen er av den oppfatning at de lokale forhan-
dlingene kan forenkles. Dette har ved en anledning vært luftet for arbeids-
giver som ikke var imøtekommende. Lokale forhandlinger hengende over 
seg fra ultimo juni til ultimo oktober, inkludert sommerferien, oppleves å 
være unødvendig drøyt.
Til slutt vil vi oppfordre alle medlemmer til å be om individuell lønns-
samtale med arbeidsgiver. Dette kan tas opp på de ordinære medarbeider-
samtaler, eller skje i separate lønnssamtaler. Slik det lokale lønnsoppgjør 
fungerer ved UiB er den sikreste måte å oppnå lønnstillegg i de lokale 
forhandlinger å komme med på arbeidsgivers startliste som omfatter 70% 
av potten. Instituttleder sender innspill til denne listen og er således den 
man må be om lønnssamtale med. 

   AV: cHRISTIAn VEDELER, EVA gERDTS, EInAR SVEnDSEn

Hele opplegget i forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret ved Universitetet iBergen fulgte en vel-
opptråkket sti. Potten i årets lønnsoppgjør var noe større enn tilfellet var i 2011 da det var et «grått» 
oppgjør med lite penger til fordeling.
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Lokale forhandlinger ved NTNU   Hvorfor sender så få inn lønnskrav?

                 Er lønnsforskjellene blant professorene for store?

Leder av Tekna lokalt var også leder av Akademikerne som inviterte 
LVS til å være med i forhandlingsgruppen som bisitter, men der vi 
skulle føre forhandlingene for våre medlemmer på DMF, men med 
Tekna tilstede. Under legeforeningens tariffkurs i Dublin i starten av 
oktober fikk jeg opplyst at LVS kunne ha forlangt å føre forhandlin-
gene alene uten Akademikerne. Dette er noe av problemet slik jeg 
ser det at legeforeningen på den ene siden sier at LVS kan forlange å 
forhandle alene mens Akademikerne som legeforeningen er medlem 
av, mener vi ikke har rett til egne forhandlinger. Dette må i framtidige 
forhandlinger være klinkende klart på forhånd slik at vi slipper denne 
uenigheten. Legeforeningens medlemmer i statlig sektor er relativt få 
og det kan derfor i mange tilfeller være en fordel å samarbeide med 
Akademikerne lokalt for å sette mer tyngde bak kravene. Det viktigste 
er at dette er klart på forhånd.

Hvorfor sender så få av våre medlemmer inn søknad om 
lønnsopprykk? 
Bare 15 av 80 medlemmer som hadde fått tilsendt kravskjema i god tid 
før innleveringsfristen valgte å sende inn sine lønnskrav. Signaler fra 
hovedtillitsvalgt i Oslo bekrefter at det samme er tilfelle der. Grunnene 
til dette kan vi bare spekulere i. En av grunnene er nok at ikke alle 
medlemmer føler seg bekvem med å sende inn kravskjema som kan 
oppfattes som et skryteskjema, en annen grunn kan være at mange 
føler at de ikke har nok å skryte med. De har ikke publisert nok i 
løpet av de siste 5 år til at de ønsker å synliggjøre dette for oss som 
skal forhandle. Selv om både forskning, undervisning, formidling og 
samfunnskontakt, og administrasjon skal telle, blir det lett slik at for-
skningen er det som teller mest og det som er lettest å telle. Når noen 
publiserer 133 artikler i løpet av de siste fire år er det klart at mange 
føler en viss avmakt i forhold til egen produksjon. Det er fullt ut ak-
septabelt, slik jeg ser det, om en «bare» har publisert 5 artikler på de 
siste 5 år. Det kan selvfølgelig også være mindre der personer er i en 
etableringsfase innenfor et forskningsfelt eller at andre grunner som 
for eksempel stor undervisningsbelastning, gjør at produksjonen ligger 
lavt. Det er ingen grunn til ikke å søke for det. 
Vi i LVS har en jobb å gjøre både når det gjelder kartleggingen av 
hvorfor så få av våre medlemmer søker og å endre denne trenden slik 
at minst 80% velger å søke om lønnsopprykk.
Legeforeningens lønnspolitikk er å få mest mulig penger overført til 
lokale forhandlinger. Tanken bak lokale forhandlinger har alltid vært at 
de «gode hodene» som har lett for å få lønnsopprykk over tid skal løfte 
de andre opp. Dette ser bare delvis ut til å skje. Det er nå en forskjell på 
rundt 500 000 tusen kroner på de professorene som er best betalt mot 
de professorene som får minst ved DMF/NTNU. Dette betyr ikke at 
de som får minst er dårlige, men de blir altså ikke prioritert nok av 
arbeidsgiver. Vi som forhandlere vil her ha et stort ansvar for å prøve 
å løfte disse opp over tid. Det bør også komme klarere fram om hvor-
dan pengene som blir avsatt til lokale forhandlinger bør prioriteres. 

Arbeidsgiver har ofte den oppfatning at dette er midler som skal gis 
til de som har vist noe ekstra som de ønsker å belønne, mens det like 
mye bør være lønnsmidler som skal rette opp de største skjevhetene og 
bidra til at alle ansatte får en akseptabel lønnsutvikling over tid. Dette 
bør også avklares bedre sentralt.

Hva med seniorpolitikken i de lokale lønnsforhandlinger, blir den 
ivaretatt? 
For å få maksimal pensjon fra folketrygden må arbeidstaker opp i 12 
G som i 2012 utgjør 
985 464 kroner per år. Lønnstrinn 90 er på kr. 986 100 og det er de 
aller færreste av våre medlemmer som har ltr 90 eller mere. Det be-
tyr at bare et fåtall av enerprofessorene uten bistillinger oppnår 12G 
i løpet av sin karriere. Når det gjelder våre kolleger med hovedstilling 
på sykehusene så oppnår de fleste 12G i løpet av sin yrkeskarriere. 
Denne forskjellen må vi forsøke å utjevne så godt vi kan for de som 
har opptjening etter gammel pensjonsordning. Det virker som det er 
en viss forståelse på arbeidsgiversiden å gi et evt to lønnstrinn til arbe-
idstagere som nærmere seg pensjonsalder uten at det er noen automa-
tikk i dette. Her vet vi at det er ulike oppfatninger på landsbasis om 
dette og en bedre klargjøring fra sentralt hold på dette felt hadde vært 
bra. De fleste i vitenskapelig hovedstilling uten bistilling vil likevel 
ikke klare å komme opp i 12 G noe som er sterkt beklagelig for en så 
høyt kvalifisert gruppe som professorene.

Resultatet av de lokale lønnsforhandlingene ved DMF/NTNU
Av de 16 LVS medlemmene som sendte inn kravskjema fikk 14 
lønnsopprykk. En skulle få mulighet til å forhandle sin lønn på nytt 
ved overgang til ny stilling og en fikk avslag på opprykk.
De 16 som sendte inn krav var over gjennomsnittet når det gjelder 
vitenskapelig produksjon og de aller fleste stod på arbeidsgivers liste 
ved første tilbud. Imidlertid klarte vi i løpet av forhandlingen å få flere 
inn på lista og å øke antall lønnstrinn for flere av søkerne. Av de som 
var medlemmer av legeforeningen fikk til sammen 46 lønnsopprykk, 
men her var ikke alle medlemmer av LVS. Har ikke oversikten over 
hvor mange leger som står på fakultetets lønningsliste per dags dato og 
som kan delta i de lokale forhandlingene og kan derfor ikke si noe om 
hvor stor prosent av legene totalt sett som fikk opprykk.
De fleste som fikk lønnsopprykk fikk fra 1 til to lønnstrinn, de som fikk 
mest fikk 4 lønnstrinn. Kostnadene for hvert trinn varierer ut fra hvor 
høyt opp i lønnstrinnene en beveger seg og den enkeltes lønnstillegg 
varierte fra kr. 9700 opp til kr. 83900.
Mye arbeid har vært nedlagt fra forhandlingene startet til de ble avs-
luttet. Systemet er tungrodd og kan sikkert effektiviseres. Det bør være 
minst så mye penger i potten som det var i år for at lokale forhan-
dlinger skal kunne sies å være kostnadseffektivt.

   AV: HoVEDTILLITSVALgT HELgE BJøRnSTAD-PETTERSEn, LVS

De lokale lønnsforhandlingene ved NTNU var i havn 26. oktober med virkning fra 1. septem-
ber 2012. Det var i år satt av 1,1% av lønnsmassen til lokale forhandlinger og for NTNUs del 
utgjorde dette 27 MNOK. Det ble sendt ut kravskjema til 80 lokale medlemmer av LVS, men 
vi fikk inn kun 16 krav. 
I år var det første gang at vi også kunne forhandle for personer i bistillinger under forutset-
ning av at bistillingen oversteg 20%. Dette fikk jeg vite etter at fristen for innlevering var 
gått ut og kan ha ført til at en del som sitter i slike delte stillinger ikke fikk sendt inn krav.
Forhandlingene ble i år ført fakultetsvis og det medisinske fakultet (DMF) var siste fakultet ut.
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Senteret er opprettet i samarbeid mellom GC Rieber Fondene 
og Universitetet i Bergen, og i forbindelse med et spennende 
fagseminar og politisk debatt ble den offisielle åpningen feiret 
23. november ved UiB. 

Senteret skal ha fokus både på forskning, undervisning og im-
plementering. Det skal samarbeides med kommunehelsetjen-
esten, helseforetak og andre utdanningsinstitusjoner i tillegg 
til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi ønsker at det 
nye senteret skal øke engasjementet hos forskere, helseperso-
nell, pårørende og pasienter, politikere, beslutningstakere og 
media. Et sentralt mål er å styrke det faglige tilbudet som gir 
gamle mulighet til å være hjemme i deres siste livsfase. 

Manglende satsing
En rekke faglige og politiske utredninger konkluderer med at 
medisinsk kompetanse er avgjørende for kvaliteten på syke-
hjemmene. Samtidig har få sykehjem lege tilgjengelig mer 
enn en eller to dager i uken.  Samhandlingsreformen har ført 
til en forverring av situasjonen. Syke gamle blir nå utskrevet 
tidligere fra sykehus uten at de er sikret kompetent legetilsyn, 
omsorg og pleie.

Norge ligger på første plass i OECD’s rangering av landenes 
bruk av helsekroner per innbygger. Vi er på tredjeplass når 
det gjelder utgifter til omsorg og pleie, like etter Nederland 
og Sverige. Avstanden til Luxemburg på fjerdeplass er 
betydelig. 

Vi skulle derfor forvente at kvaliteten av disse tjenestene ble 
opplevd som meget god. Men slik er det ikke. De siste årene 
har Helsetilsynet gjennomført regelmessige tilsyn ved landets 
sykehjem og hos fastleger som har ansvar for gamle som bor 
hjemme. Rapportene dokumenterer alvorlig svikt i behan-
dlingen ved norske sykehjem (http://www.helsetilsynet.no/
no/Tilsyn/Eldretilsynssatsing/).

Anmerkninger som ofte går igjen er: Uklare ansvarsforhold; 
Mangelfull dokumentasjon; Ulike IT-systemer som ikke kom-
muniserer med hverandre og dokumentasjon som er spredd 
på ulike steder; Praksis, opplæring og vurdering av risiko som 
er mangelfull; Meldinger om feil og læring av egne feil er 
forsømt; Samarbeidet med fastleger og sykehus er mangel-
fullt og lite strukturert; Demensutredning er svært mangel-
full; Legemidler deles ut av ufaglært personell som mangler 
nødvendig opplæring; Legemiddelhåndtering er ikke oppda-
tert og ikke tilpasset vedtatte prosedyrer; Vurdering av risik-
oområder innen legemiddelhåndteringen ikke er foretatt; 
Ernæringssituasjonen, især hos nye pasienter er ikke kartlagt; 
Nødvendig faglig kompetanse er ikke etablert. I 2011 fant 
tilsynsorganene mangel på prosedyrer som sikrer rehabiliter-
ingstilbud, tverrfaglig samarbeid, og medvirkning fra lege og 
fysioterapeut. 

Listen er lang og kan fortsettes. Flere relevante områder er 
ikke nevnt eller undersøkt. Man kan forvente skrekkrapport-
er dersom helsetilsynet begynner å vurdere tannhelse, smerte-
behandling hos pasienter med demens eller aktiviteter og 
frisklufttilbud. Fagkompetanse savnes for kommunikasjon, 

Det gjøres mye godt på norske sykehjem, men forbedringspotensialet er      
fortsatt stort. Utredning og medisinsk behandlingen av våre gamle trenger 
et økt fokus. Våre besteforeldre, mødre og fedre fortjener en trygg og verdig 
livskveld.  Med utgangspunkt i dette er landets første senter for alder- og   
sykehjemsmedisin åpnet i Bergen.

 foRfATTERE:
 BETTInA HUSEBø, føRSTEAMAnUEnSIS, InSTITUTT foR SAMfUnnSMEDISInSKE fAg (ISf), 
 UnIVERSITETET I BERgEn (UIB)
 DEKAn nInA LAngELAnD, MEDISInSK-oDonToLogISKE fAKULTET, UIB
 InSTITUTTLEDER RoLV TERJE LIE, ISf, UIB

Alders- og sykehjemsmedisin 
– en ny forskningsarena  
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etiske avgjørelser og symptomlindring 
ved livets slutt. 

Det gjelder oss alle
Norge satser på pleie og omsorg og mye 
er bra. Men forventer vi at det er pleieper-
sonalet som skal rydde opp i uriktig bruk 
av legemidler, utrede demens, drive tan-
nbehandling, vurdere etiske utfordringer 
eller starte med morfin når det er påtrengt? 
Er det ufaglærte medarbeidere som skal 
skrive legeanamnese, stille diagnoser eller 
redusere antallet medikamenter med om-
fattende bivirkninger? Medikamentlistene 
på sykehjem er «livsfarlig» lange. Mange 
eldre får mer enn åtte faste medikamenter 
hver dag og fire medikamenter i tillegg 
ved behov.

Mange bekymrer seg for å bli gamle. 
Hvorfor tar vi da ikke inn over oss ut-
fordringen med at gamle på sykehjem kan 
ha syv forskjellige diagnoser uten at de får 
trygg medisinsk behandling? Hele 70-80 
% av pasientene på sykehjem lider av de-
mens og flertallet er mangelfullt utredet.

I et intervju med NRK 3.11.12 sier vår 
nye helseminister at de viktigste målene 
for helsevesenet må være forutsigbarhet 
og trygghet. Da har våre politiske myn-
digheter store oppgaver fremfor seg in-
nenfor eldreomsorgen. En god start er å 
erkjenne de faglige og sosiale realitetene 
og mangelen på medisinsk kvalitet i 
behandlingen.    

Da vi søkte støtte fra Helse- og omsorgs-
departementet til å opprette Norges første 
senter for alders- og sykehjemsmedisin 
fikk vi avslag. Tilbakemeldingen var at 
problemene dreide seg om pleie og om-
sorg, ikke om medisinsk kompetanse. 

Denne holdningen har forplantet seg i 
systemet. Nesten ingen leger har plass i 
ledelsene på sykehjem. Bildet blir drama-
tisk når vi ser at 45 % av befolkningen 
dør på sykehjem, 35 % på sykehus, kun 
15 % hjemme. På norske sykehus har vi 
ett legeårsverk for hver 1,5 pasient. På 
sykehjem er det ett legeårsverk på 130 
pasienter. Et skremmende høyt antall 
(>50%) av pleiepersonale er ufaglært. Skal 
vi akseptere denne forskjellen?

Nederland og Sverige er gode forbilder. 
De har etablert gode kliniske forskn-
ingsmiljøer med internasjonale nettverk 
og flerfaglige perspektiv knyttet til syke-
hjem. De trekker til seg engasjerte og 
motiverte medisinstudenter. I Sverige er 
geriatrifaget stort med 600 spesialister i 
geriatri. I Norge har vi 90. Nederland har 
en egen legespesialitet i alders- og syke-
hjemsmedisin med mer enn 1500 spesial-
ister og 3 professorater. 

Mer kunnskap gir bedre alderdom
Men det er lys i tunnelen. I mai 2011 ble 
alders- og sykehjemsmedisin etablert som 
eget kompetanseområde for leger i Norge. 
Norsk forening for alders- og sykehjems-
medisin ble opprettet i oktober 2012.

I samarbeid med GC Rieber Fondene 
etablerte Universitetet i Bergen likevel et 
Senter for alders- og sykehjemsmedisin. 
Senteret skal ha fokus på både på forskn-
ing, undervisning og implementering. 
Det skal samarbeides med kommune-
helsetjenesten, helseforetak og andre ut-
danningsinstitusjoner i tillegg til nasjonalt 
og internasjonalt samarbeid. Et sentralt 
mål er å styrke det faglige tilbudet som gir 
gamle mulighet til å være hjemme i deres 
siste livsfase. 
Senterets mål skal oppfylles gjennom 
solid forskning og kompetanseutvikling 
og gjennom stimulerende forskning og 
utdanning av studenter i medisin, odon-
tologi, farmasi og ernæringsvitenskap in-
nenfor eldreomsorgen. 

Senterets åpningsseminar var en fantastisk 
begivenhet med eksellente faginnlegg fra 
forskere fra inn- og utlandet som ga dette 
temaet en bred belysning og et historisk 
perspektiv. Men kanskje mest av alt var 
den høye oppslutningen med deltagerne 
som presenterte mer enn 40 faggrup-
peringer, og organisasjoner. «Dette er en 
bredde-sport som angår oss alle» og «dette 
var på tide» var de to hyppigste utsagn 
denne dagen.    
 

En del av dette innlegget ble publisert i 
Bergens Tidene 27.11.12. For mer infor-
masjon, se http://www.uib.no/sefas

Hyggelige møter på åpningen. Trude 
Drevland, ordfører i Bergen og Chris-
tian Rieber, styreleder i GC Rieber 
Fondene, en av hovedbidragsyterne til 
senteret.

Wilco Achterberg, professor i syke-
hjemsmedisin, Universitetet i Leiden, 
Nederland bidro med internasjonale 
perspektiver. Her sammen med en av 
forfatterne Bettina Husebø.

Kjell Erik Øie, statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet i et engasjert 
innlegg.
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I universitetets strategi fram til 2020 er et av målene å være et samfunnsengasjert universitet: 

”Formidling skal stimuleres og være meriterende…. Internet skal være 
en foretrukket kanal for formidling til en bredere almennhet.”  

Svaret på denne utfordringen fra min side er at jeg i høst har etablert en forskningsblogg om immun-
ologi, der jeg har brukt sosiale medier for aktivt å markedsføre bloggen. 

 AV AnnE SPURKLAnD 

Populærvitenskaplig formidling av immunologi
Bloggen har jeg kalt Immunglimt.no. Målet er å gi små in-
nblikk inn i immunforsvarets utfordringer og virkemåter 
skrevet for almennheten. Tekstene er korte, rundt 400 ord, 
og er preget av språklige bilder, strektegninger i svart hvitt og 
minimal bruk av faglig jargong. Jeg lenker i stedet til eksterne 
kilder der det føles passende, og velger linker til Store nor-
ske leksikon så sant det er mulig. I tillegg har jeg gjort bruk 
av utstrakt tagging av innlegg, med vanlige søkeord knyttet 
til immunologi, slik at innleggene skal kunne fanges opp av 
søkemotorer.

Blogg er lavterskel i både sender og mottakerledd
Bloggen er etablert utenfor UiO nettverket for å kunne ut-
formes helt uavhengig av retningslinjer for visuell profil. Jeg 
tror det øker kontaktflaten med den brede almennheten, 
knytter bloggen tettere til den vanlige bloggosfæren og gjør 
at terskelen for å legge inn kommentarer på bloggen blir lav-
est mulig. For å kunne følge med på trafikken på bloggen 
har jeg lagt inn en statistikk-teller, som gir informasjon om 
antall besøk, sidevisninger og en del annet. Så langt har jeg 
skrevet 25 innlegg, bloggen har hatt over 2800 sidevisninger. 
Antall unike besøk ligger noe lavere, trolig 
rundt 1500. 

Markedsføring via sosiale medier
Jeg markedsfører bloggen gjennom sosiale 
medier, det vil si twitter og facebook. Jeg 
har vært aktivt på twitter (@anspurk) i 
noe over ett år, og har nå 1000 følgere. 
Hver gang jeg publiserer et nytt innlegg 
på bloggen, sender jeg også ut en tweet 
med link til blogginnlegget. Avhengig av 
tidspunkt på døgnet vil denne meldin-
gen bli fanget opp av en viss andel av de 
jeg følger. Er jeg heldig vil noen av mine 

følgere ”retweete” min melding til sine følgere. Slik er det i 
alle fall teoretisk mulig å nå ganske mange på kort tid. 
Jeg bruker også facebook for å reklamere for bloggen. Delvis 
ved å legge ut link til nye blogginnlegg på egen vegg, delvis ved 
å tipse om bloggen i ulike sykdomsrelaterte grupper slik som 
Kreftforeningen, Norsk cøliakiforening og Diabetsforbundet. 
Efarne brukere av sosiale medier vil kunne følge bloggen på 
ulike måter, slik at de ikke er avhengig av at de tilfeldigvis 
legger merke til at jeg har lagt ut link til nye innlegg på twit-
ter eller facebook. Bloggen har en funksjon der man kan 
abonnere på nye innlegg og få dem rett i epostprogrammet. 
I tillegg har jeg laget en egen Facebook side for bloggen, som 
Facebookbrukere kan like. Da vil de få beskjed når jeg legger 
ut linker til nye innlegg. Pr i dag er det 40 som liker bloggen 
på Facebook, og 11 som følger bloggen pr e.mail. 

Lett å nå mange
Det er for tidlig å si hvordan dette vil utvikle seg, men så 
langt har jeg opplevd bloggformatet som veldig enkelt og 
morsomt å jobbe med. Å ha full kontroll med hele publi-
seringsprosessen fra A til Å, og å kunne publisere en tekst på 
et par timer, er en befriende kontrast til den omstendelige 

prosessen det er å publisere en vitenskape-
lig artikkel. For populærvitenskapelig 
formidling tror jeg bloggformatet er helt 
ideelt, nettopp fordi terskelen er så lav 
både i sender og mottakerleddet. Ved å 
gjøre seg synlig gjennom sosiale medier 
kan man nå ut til en stor og variert leser-
krets. Jeg har snart flere lesere av bloggen 
enn jeg noen gang har hatt tilhørere til 
populærvitenskapelige foredrag. Snart 
har jeg flere lesere enn jeg har undervist 
studenter også. 

Prøv det selv da vel!

Immunglimt. 
Tidlige erfaringer med forskningsblogging
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