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Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved  
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus
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E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Medlem
Erik Sveberg Dietrichs
LiS-lege i Klinisk farmakologi ved 
 Universitetssykehuset Nord-Norge
Postdoktor ved Universitetet i Tromsø 
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E-post: erik.dietrichs@gmail.com

Medlem
Espen Haavardsholm 
Overlege Diakonhjemmet Sykehus
Professor II ved Universitetet i Oslo
Mobil: 997 98 329
E-post: espen@haavardsholm.no

Medlem
Marius Widerøe
Førsteamanuensis II i medisin ved NTNU
Daglig leder MR Kjernefasiliteten
Gruppeleder for «Laboratory for  
in vivo experimental MR»
Mobil: 402 31 923
E-post: marius.wideroe@ntnu.no

Varamedlem 

Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barneklinikken, St. Olavs 
Hospital - kombinert med stipendiat, 
deretter postdoc ved institutt for  
samfunnsmedisin NTNU 
Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no

Varamedlem
Ole Martin Steihaug
Forsker ved Haraldsplass Sykehus  
og ph.d. student i geriatri ved  
Universitetet i Bergen 
Mobil: 957 79 053
E-post: osteihaug@gmail.com

Rådgiver,  
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Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv
Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Redaktør og varamedlem
Bendik Brinchmann
Stipendiat ved Avdeling for luftforurens-
ing og støy, Divisjon for miljømedisin,
Nasjonalt folkehelseinstitutt
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E-post: bendikbrinchmann@gmail.com 

Sekretær
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Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv
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leger i vitenskapelige stillinger
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LVS’ KONTOR



3

Lønn i Staten

I slutten av mai var det enighet i tariff
oppgjøret mellom Staten og Akademik
erne, og altså avgjørende for LVSmed
lemmer ansatt ved universitetene.

Akademikerne har i mange år jobbet 
for å gjøre lønnsdannelsen i Staten mer 
 fleksibel. I korte trekk er hovedargumentet for en 
mer fleksibel lønnsdannelse at arbeidsgiver kan 
bruke lønnspolitikk for å sikre seg høyt utdannet 
arbeidskraft, eller sagt på en annen måte: utdan
ning skal lønne seg.

I 2016 skjedde en liten revolusjon ved at det 
meste av midler gikk til lokale forhandlinger, slik 
at man lokalt kunne avgjøre hvem eller hvilke 
grupper som skulle løftes lønnsmessig. Videre 
overgang fra lønnstrinn til årslønn som i seg selv 
er mer fleksibelt. En viktig psykologisk effekt er 
også at folk skal være klar over hvilken årslønn de 
har, en mer håndfast størrelse enn et lønnstrinn 
som endrer seg fra år til år.

Årets oppgjør

Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. mai 2018. Dette betyr real
lønnsvekst for Akademikernes medlemmer. All 
disponibel økonomi går til lokale,  kollektive 
forhandlinger. Forhandlingene må finne sted 
innen 31. oktober. I lokale forhandlinger er 
arbeids givers lokale lønnspolitikk av betydning. 
Den lokale lønnspolitikken skal være skriftlig 
nedfelt. Selv om forhandlingene er lokale, har 
man like stor anledning til å løfte grupper av ar
beidstakere som man blir enige med arbeidsgiver 
om. Imidlertid gjør den nye organiseringen av 
forhandlingene at arbeidstakere i større grad kan 
påvirke sin egen lønnsutvikling. LVS vil oppfor

dre alle sine medlemmer til å sette seg 
inn i den lokale lønnspolitikken for å få 
best mulig uttelling for det arbeidet de 
gjør. Hvis du er ansatt ved et universitet 
er det ikke bare antall publiserte artikler 
som er av betydning for  lønnen din. 
Andre oppgaver som undervisning, ad
ministrativt ansvar, prosjektledelse eller 

verv som tillitsvalgt (!), kan telle positivt inn.

Tidligere har organisering av lønn i lønnsrammer 
gitt et problem med at noen arbeidstakere sto 
uten lønnsøkning fra år til år fordi man stanget 
i taket for en gitt lønnsramme. I den nye avtalen 
erstattes 39 ulike lønnsrammer med én lønns
stige. Lønnsstigen gir ansatte, 1,1 prosent årlig 
lønnsvekst i 10 år. 

Et annet og gledelig konkret punkt er at stipen
diater sikres en årlig lønnsvekst på 3 prosent.

Fremtiden

Intensjonen med den nye avtalen er klar, men det 
trengs flere runder med den nye avtalen og lokale 
forhandlinger for å si noe om hvor vellykket den 
blir sett fra vårt perspektiv. Det finnes noen skjær 
i sjøen. For eksempel er lokale forhandlinger om
fattende, og krever ressurser og kompetanse både 
fra lokal arbeidsgiver og fra lokal  fagforening. 
Slikt kan ta tid å få på plass. Dessuten er det 
bekymring for at det i større grad er viktig å 
være en ansatt som blir likt av arbeidsgiver. Vil 
de arbeidstakere som åpnet stiller spørsmål ved 
virksomhetens organisering og arbeidsforhold 
kunne komme dårligere ut lønnsmessig? Her er 
det  viktig å følge med.

Fortsatt god sommer!

Liv Ariane Augestad, Leder LVS

KJÆRE LVS-MEDLEM
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Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene for å se de interne høringssvarene!

Del ditt engasjement og opplevelser!
• 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 b.c.brinchmann@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene for å se de interne høringssvarene!

Del ditt engasjement og opplevelser!
• Brenner du for saker innenfor medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår?

• Har du synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsforhold?
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Skriv om det i LVS-INFO, kontakt:
redaktøren på b.c.brinchmann@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Denne teksten skrives i pluss 30  grader og tørke i 
Oslo, alle rekorder er slått, og man skulle aldri tro 
at man i Norge skulle gå å glede seg til neste regn
værsdag på sommeren. Dette er i stor kontrast til 
forrige redaktørtekst i LVSinfo, som ble skrevet 
i et møterom på Soria  Moria, med 5 meter høye 
brøytefonner og snøstorm utenfor. Jeg vil starte 
med å beklage at dette nummeret av LVSinfo 
kommer så sent. Det  skyldes at jeg har arbeidet 
med å skrive  sammen og ferdigstille doktor
graden min, og som dere jo vet, så krever det sitt.

I denne utgaven av LVSinfo kan dere lese om 
utprøvningen av den nye mentor ordningen ved 
medisinsk fakultet på UiO, skrevet av Pål Gul
brandsen. Eva Gerdts har skrevet om fordeler 
og  ulemper ved PhDutdannelsen i dagens jobb
marked under tittelen «Frist meg inn i forskning». 
Til slutt skal vi gratu lere årets Orkideprisvinner, 
Sverre Kjeldsen, med en meget velfortjent pris.

 Jeg ønsker dere alle en videre god sommer. 

KJÆRE KOLLEGA

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info
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UTPRØVING AV MENTORORDNING
VED OSLO-FAKULTETET

Pål Gulbrandsen
Professor ved klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri - Akershus universitetssykehus, UiO.

Mentorordninger for medisinstudenter er blitt 
tiltakende populært ved vestlige medisinut
danninger siden 1990tallet. I forbindelse med 
 revisjonen av studie planen ved Det medisinske 
fakultet i Oslo kom det frem et ønske om å opp
rette et tilbud, noe som førte til at det ble opprettet 
en arbeidsgruppe for å utrede forslaget nærmere. 

Ved gjennomgang av litteraturen om mentore
ring i medisinen ble det tydelig at hva som inn
befattes i begrepet mentorordning varierer mye. 
Det gjaldt både formål, utvelgelse av mentorer og 
studenter, frivillighet eller ikke, form, varighet og 
evaluering. Vi klarte ikke å identifisere studier 
som sammenliknet ordninger.

De vanligste formålene vi fant beskrevet var ord
ninger som fremmer forskning, karriereutvikling 
eller valg av senere spesialitet. I tillegg var det 
noen ordninger som løftet frem kvinnelige stu
denter eller svakerestilte grupper. Mentorering 
kunne foregå i 1til1relasjoner eller i grup

per, og vare alt fra 12 studieår til å omfatte hele 
 studiet, noe det for eksempel gjør ved Karolinska 
Insti tutet (KI). De fleste ordninger er frivillige, 
men ved KI inngår mentorering i den såkalte 
«strimman» som heter «personlig och profes
jonell utveckling», og som alle må gjennom. I det 
programmet må studentene samle notater gjen
nom hele studiet og de gjennomgår en skriftlig 
eksamen der de er avhengig av sine notater for å 
lykkes.

Mentorbegrepet er ikke entydig. Noen men
torordninger likner mer på  v arianter av ordinær 
undervisning i basisgrupper, bare at læreren i 
gruppen er mer fast over tid. Ved University of 
Manchester, som har publisert en del om sin ord
ning, bruker man mentorbegrepet både om det vi 
helst ville ha kalt studentfaddere og om en klinisk 
veileder som de har over lang tid, som også har 
eksaminatorrolle. Motsatt fraråder en veileder 
utgitt av Univer sity of Cardiff enhver sammen
blanding av roller mellom det å være mentor og å 

En mentorordning er for tiden under utprøving for medisinstudenter i Modul 3.
Studenter i et tilfeldig utvalg på seks av de 15 smågruppene får hver sin mentor gjennom et helt år,

for at vi skal samle erfaringer.
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ha evaluerende funksjoner i studiet for de samme 
studenter.

Hvorvidt en mentorordning burde være frivillig 
eller obligatorisk var et stort spørsmål. Vi var i 
kontakt med universiteter med begge løsninger, 
uten at det ga klarhet. Ved KI var konklusjonen 
at om ikke ordningen hadde vært obligatorisk, 
så ville studentene ha falt fra før de skjønte hvor 
viktig ordningen var for dem. Utover i studiet 
var oppslutningen der fra studentenes side stadig 
større. Under utredningen av ordningen hadde 
vi besøk av en tidligere KIstudent og KIord
ningens mor Astrid Seeberger, og ikke minst 
studenten omtalte sin mentorgruppe med stor 
entusiasme og sa at de seks årene hadde gjort 
deltakerne til livslange venner som støttet hver
andre i de ofte krevende første årene i praksis.

Om studentene over tid opplever mentorering 
som tiltakende verdifullt, er synspunktene litt 
mer blandet blant mentorer. De fleste mentorer 
oppgir at det å være mentor er svært givende. Men 
det er også en oppgave som for noen etter hvert 
kan bli litt for krevende. Vår erfaring så langt i 
Oslo, der vi har seks spesielt utvalgte og motiverte 
mentorer, er at mentorene har funnet oppgaven 
givende og interessant. Men både studenter og 
mentorer opplever også at dette er «enda en ting 
som skal inn i timeplanen, som  allerede er full 
nok som den er». I så måte er kanskje løsningen 
ved KI, der mentorering ses som en selvfølgelig 
del av  legeutdanningen med sin egen eksamen 
kanskje en vei å gå. Nylig er det for øvrig igang
satt en internasjonal sammenliknende studie av 

mentorordninger i Canada og Norge (Bergen og 
Tromsø), ledet av professor Edvin Schei ved Uni
versitetet i Bergen.

Man kan spørre seg hvorfor dette med mentore
ring av medisinstudenter ser ut til å oppnå stadig 
større popularitet. For bare 3040 år siden var det 
en utenkelig tanke. Jeg mener at det kan sees i lys 
av en annen vesentlig endring i medisinen, nemlig 
det som har skjedd med pasientrollen. I gammel 
tid, da legens autoritet var udiskutabel og makten 
til å avgjøre bruk av ressurser til diagnostikk og 
behandling likeså, var nok posisjonen i seg selv 
i noen grad en beskyttelse mot utbrenthet, ube
hagelige opplevelser med pasienter og pårørende 
eller nagende tvil om yrkesvalget var riktig. Det 
var for all del tunge stunder også da, det viser 
Balintgruppene som ble startet på 1950tallet. 
Og frykten for å gjøre alvorlige feil var nok den 
samme den gang som nå. Men i dag har legene 
informasjonskonkurranse i alle kanaler, lovverk 
og rettigheter skaper forventninger om svar og 
om løsninger, og krav og misnøye kommer oftere 
til overflaten. Det er kommet til et enormt  fokus 
på kvalitet, og angsten for ikke å tilfredsstille 
forventninger brer seg. Trolig har det betydning 
at det nå er blitt en stor majoritet av kvinner på 
studiet – og kanskje enda viktigere: dagens medi
sinstudenter og leger står i en bredere spagat 
 mellom arbeid og familieliv enn leger gjorde for 
femti år siden. Vi tror at en mentorordning kan 
bidra til å hjelpe medisinstudenter og unge leger 
å finne seg til rette i et yrke som vil kreve mye av 
dem, så de ikke kaster inn håndkleet. 
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Jeg deltok nylig på Landsrådsmøtet i regi 
av Leger i vitenskapelige stillinger. Som 
vanlig var det  fokus på legeforskernes 
kår, både lønnsmessig og karrieremes
sig. Ikke minst var det bekymring rundt 
hvordan den nye spesialiststrukturen 
vil virke inn på rekruttering av unge 
leger inn i forsk ning. Trolig vil vi se 
en sterkere todeling av stipendiatgruppen, hvor 
 medisinserstudenter som har gjennomgått for
skerlinjen fullfører en PhD utdannelse innenfor 
basalforskning, epidemi ologisk eller klinisk for
skning, mens  ferdige spesialister vil rekrutteres 
inn særlig i klinisk forskning etter gjennomført 
spesialisering, mens færre nok vil være fristet til 
å hoppe av sin HelseVest regisserte utdannings
plan for å gjennomføre PhD utdanning.

Så hvorfor skal unge leger tenke på PhD ut
danning i dag? På landsrådsmøtet kom det opp 
noen stikkord som er verdt å reflektere rundt: 
Glede, Utvikle tankeevnen, Fleksibilitet, Trygg
het, Lønn, Karriere. En PhD utdanning er den 
øverste utdanning du kan få ved et universitet. 
Ja, nettopp utdanning, utvikling av tankeevnen. 
I seg selv vil bedre evne til å systematisere,  tenke 
fritt rundt krevende spørsmål, planlegging og 
gjennomføring være relevant i alt legearbeid. Du 
utvikler tankeevnen og vil være en mer  attraktiv 
søker for lederstillinger, ikke bare være kvali
fisert for å søke forskerstillinger. De fleste som 
gjennomfører PhD utdanning og tid i postdok
torstilling vil ikke rekrutteres inn i en akademisk 
karriere med utdanning, formidling og forskning 

som hovedarbeidsområder, men du har 
mulighet til å velge en slik karriere der
som du er interessert og dyktig nok. Så 
selv om du primært ikke satser på en 
forskerkarriere, så ønsker du kanskje å 
ende opp som overlege eller i en leder
stilling ved en større sykehusavdeling. 
Da er PhD utdanning en god invester

ing for å nå karrieremålet.

Når PhD utdanning debatteres, så er det ofte 
lønnsforhold sammenlignet med legeispesiali
sering (LIS) som er fokuset. De fleste PhD kandi
dater vil ha en vesentlig lavere lønn enn en LIS 
på norsk sykehus, men sammenlignet med PhD 
kandidater i andre europeiske land er lønnen 
svært god. Stillingen gir fleksibilitet i hverdagen 
for småbarnsforeldre som skal hente og bringe i 
barnehagen, og frihet til å bestemme selv hvordan 
dagen skal legges opp, og frihet til å utvikle seg selv 
innenfor forskerprosjektet. Frihet under ansvar 
vil nok mange påpeke, for 3 år går fort når obliga
torisk utdanningsprogram tar 6 måneder, og man 
i tillegg skal lære metoder, gjennomføre  analyser, 
publisere disse og skrive selve avhandlingen. Så 
fleksibilitet gjelder også i forhold til arbeids
oppgaver. Mange forskere føler stor glede ved å ha 
denne fleksibiliteten i jobben sin, glede over å ha 
stor innflytelse på sin egen arbeidshverdag, glede 
over å stadig lære og dermed vite mer, og å kunne 
formidle dette gjennom forskningsbasert under
visning og vitenskapelige publikasjoner. Det er en 
stor kontrast til den utvikling med mer kontroll 
og mindre medbestemmelse som skjer for ansatte 

FRIST MEG INN I FORSKNING

Eva Gerdts, professor dr. med., Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB), seksjonoverlege,
hjerteavdelingen, Haukelanad Universitetssykehus, HTV Legeforeningen ved UiB
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er både PhD og postdoktorstilling midlertidige 
stillinger. Selv om forskerkompetanse ikke teller 
tidsmessig i gjennomføring av et spesialiserings
løp, så vil kompetansen vektlegges ved ansettelse, 
ikke minst som LIS 1 hvor man kanskje har lite 
annet å vise til, og ved ansettelse i overlegestil
ling. Helseforetakene har samme forskningsfor
pliktelse med det systemet for spesialistutdan
ning, og er derfor avhengige av å sikre seg fast 
personell med forskerkompetanse. Så kanskje er 
trygghet og høyere lønn på kort sikt ikke veien til 
å oppnå drømmestillingen på lengre sikt. Lar DU 
deg friste? 

Denne teksten har tidligere blitt publisert i 
Paraplyen. 

i helseforetakene. I en PhD stilling vil du veksle 
mellom å jobbe alene, i team, nasjonalt og inter
nasjonalt, det er gode muligheter for finansiering 
av internasjonal utveksling og reiseaktivitet. Det 
blir spennende å se i Legeforeningens planlagte 
Legekårsundersøkelse om det er lønnsfrustrasjon 
eller glede over variert og utviklende arbeid som 
dagens PhD kandidater føler mest på.

Forskning er en vanskelig karrierevei, i dag som 
tidligere. Det er ingen automatikk i at du med 
gjennomført PhD og postdoktortid kan oppnå 
ansettelse i en fast akademisk stilling. Mange 
unge mennesker ønsker trygghet med fast jobb 
og forutsigbar inntekt i en etableringsfase. Mens 
LIS nå i større grad blir ansatt i faste stillinger, så 

#Metoo 
Opplever du trakassering på arbeidsplassen, 
ta kontakt med våre tillitsvalgte. Ønsker du 
å delta i arbeidet for en bedre og  tryggere 
arbeidsplass for leger i vitenskapelige 
stillinger, still opp som tillitsvalgt for dine 
kolleger.
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Professor ved UiO Sverre Kjeldsen har fått LVS sin 
orkidépris for 2018. Han er kjent som en betydelig 
 forsker innenfor kardiologi, hvor han har en omfat
tende publikasjonsliste og er blant Norges mest siterte 
forskere. I tillegg til akademisk virksomhet har han 
også gjort seg gjeldende innenfor populærvitenskape
lig formidling, internasjonale verv som President i The 
European  Society of Hypertension og er blant annet 
tildelt Hjerteprisen fra Nasjonalforeningen for folke
helsen.

Orkidéprisen henger sammen med disse aktivitetene, 
men gis først og fremst fordi han har vært en pådriv
er for akademisk ettervekst av leger innenfor fagene 
kardio logi, nefrologi og akuttmedisin ved OUS. Han 
har hatt en viktig rolle i systematisk oppbygning av 
akademisk virksomhet innenfor disse store medisin

ske fagområdene. For mange har han vært en rolle
modell fordi han har beholdt sin kliniske virksomhet 
vedd siden av den omfattende akademiske karrieren.

Sverre Kjeldsen beskrives av stipendiater som en 
mann med sterke meninger, som ikke er redd for å ta 
en diskusjon om noe han tror på. Man kan forvente 
konstruktiv kritikk, men han sparker aldri nedover og 
viser lojalitet overfor stipendiatene. Et plettfritt ytre – 
ofte i dress og formell – og et indre med humor og et 
ekstremt engasjement for forskning og veiledning.

Prisen på NOK 10 000, et bilde av kunstneren Harald 
Kryvi og diplom ble overrakt på LVS årsmøte i Trond
heim.

Gratulerer!

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss på facebook!
Facebooksiden vil bli brukt til  kommunikasjon med 

medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter 

til å følge lenken og «like» siden.

ORKIDÉPRISVINNER 2018 

Av Liv Ariane Augestad.
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Orkidéprisvinneren Sverre Kjeldsen og LVS-leder Liv Ariane Augestad.
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