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STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2015–2017

Leder
Helge Bjørnstad-Pettersen
Førsteamanuensis/overlege ved  
Institutt for Sirkulasjon og  
billeddiagnostikk, St. Olavs Hospital

Telefon arbeid: 72 82 80 78
Mobil: 917 50 145
E-post: helge.b.pettersen@ntnu.no

Nestleder
Tor-Arne Hagve
Professor/overlege ved Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og medisinsk  
biokjemi, Akershus universitetssykehus

Telefon arbeid: 67 96 96 50
Mobil: 90 51 09 56
E-post: tor.arne.hagve@ahus.no

Medlem 
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 

Medlem
Liv Ariane Augestad
Postdoc stipendiat ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

Telefon arbeid: 22 84 50 39 
Mobil: 452 85 389
E-post: livariane@gmail.com

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved  
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus

Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Varamedlem
Christian Alexander Vedeler
Professor/overlege ved Seksjon for  
nevrologi, Universitetet i Bergen

Telefon arbeid: 55 97 50 70
Mobil: 918 37 971
E-post: christian.vedeler@helse-bergen.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

Varamedlem 
Siv Eli Kvernmo
Professor ved Institutt for klinisk  
medisin, Universitetet i Tromsø

Telefon arbeid: 77 65 57 25
Mobil: 922 34 511
E-post: siv.kvernmo@uit.no 

LVS’ KONTOR
Rådgiver,  
sekretariatsleder
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

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no 

Redaktør
Bendik Brinchmann
Stipendiat ved Avdeling for luftforurens-
ing og støy, Divisjon for miljømedisin,
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Mobil: 46 74 36 32
E-post: bendikbrinchmann@gmail.com 

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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I fjor fikk Akademikerne for første gang 
gjennomslag for sitt lønnskrav ovenfor 
staten, der ca. 75% av lønnsmassen gikk 
til lokale forhandlinger mot ca. 20% tidlig-
ere. Dette skapte store forventninger hos 
våre medlemmer og satte store krav til våre 
tillitsvalgte som gjennomførte disse forhandlingene.
Resultatet og personlige inntrykk av  gjennomføringen 
av forhandlingene på de ulike universitetene er publi-
sert i dette nummeret av LVS info.  

I forbindelse med den nye Hovedtariffavtalen inngikk 
man også en avtale om prinsippene for et nytt lønns- 
og forhandlingssystem som skal innføres i år. Hvis 
dette går etter planen vil alt som heter lønnstabeller 
med lønnstrinn og lønnsrammer forsvinne og det vil 
bli erstattet med rene kronetillegg slik det er i andre 
sektorer. Vi venter i spenning til vårens mellomopp-
gjør for å se om dette virkelig skjer. Akademikerne 
mener dette vil gi en mer positiv lønnsutvikling for 
våre medlemmer enn i tidligere system. Dette vil kan-
skje over tid også være med å utjevne den lønnsforsk-
jellen som i dag er mellom de som velger kombinerte 
stillinger og som går ned i totallønn da universitetene 
ikke betaler like godt som helseforetakene gjør og kan 
være til hinder for rekrutteringen til disse stillingene. 

Legeforeningen er for tiden sterkt engasjert i ut-
formingen av den nye spesialistutdanningen som skal 
tre i kraft i løpet av 2018. Legeforeningen  sentralt er 
i tette forhandlinger med Helsedirektoratet. 44 spe-
sialistkomiteer og like mange styrer innenfor de fag-
medisinske foreninger har gjort en kjempejobb med 
å utarbeide læringsmål for sine spesialiteter som skal 
erstatte prosedyrelister og til dels obligatoriske nas-

jonale kurs. De har på rekordtid utarbeidet 
forslag til læringsmål på oppdrag fra di-
rektoratet. Disse er så blitt omarbeidet og 
 endret av direktoratet til stor frustrasjon for 
de fagmedisinske foreningene som nå har 
gitt sine høringssvar til Legeforeningen sen-

tralt med frist 1. mars. De er imidlertid også bedt om 
å komme med høringssvar direkte til direktoratet på 
et Questback skjema utarbeidet av direktoratet med 
frist 1. april. Hvis alle svarer vil Helsedirektoratet få 
inn 88 svar i tillegg til det samlede svaret fra Legefore-
ningen sentralt. Dette kan by på noen utfordringer.

Det har lenge vært uklart hvordan de nye spesialist-
reglene kommer til å bli. Det er nå klart at det kom-
mer til å bli en modell som bygger på tre ulike mod-
uler der turnustjenesten på et og et halvt år vil være 
første modul og dermed tellende i spesialiserings-
løpet. Deretter vil det være en felles modul for alle på 
2 år og deretter en modul for selve spesialiseringen til 
det fagområde en selv ønsker å velge på 2 år, altså en 
minimumstid på 5,5 år. Navnet «Grenspesialitet» blir 
erstattet av «Hovedspesialitet».  

Det som er trist sett fra LVS ståsted er at krav til for-
skning nesten helt er utelatt i de nye forslagene og 
 allerede vedtatte forskrifter til nye spesialistregler. Det 
vil heller ikke lenger være mulighet til å få forskning 
tellende i spesialistutdanningen. Inntil 2008 kunne 
forskning telle med inntil 1 år i alle spesialiteter. I 
2008 ble det på landsstyremøte i Bodø bestemt at for 
spesialitetene innenfor fagområdene generell  kirurgi 
og indremedisin skulle dette reduseres til bare 6 
måneder. Dette betyr at legeforeningen selv har vært 
med å redusere betydningen av forskningens plass 

KJÆRE LVS MEDLEMMER
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i spesialiseringsløpet. Jeg er også usikker på hvor 
sterke pådrivere ledelsen i legeforeningen har vært i 
forhand lingene med direktoratet når det gjelder å få 
plass til forskning og ikke minst la forskning telle i 
spesialiseringsløpet.  

Jeg vil sitere litt fra høringssvaret LVS ga 1. mars til 
Legeforeningen om Læringsmålene i del 2 og 3 i s pe-
sialistutdanningen, ført i penn av Liv Ariane Auge-
stad, som sitter i vårt styre: «Utdanningsforløpet er 
ment å danne et fundament for videre utvikling og 
livslang læring. LVS mener dette er en riktig tilnær-
ming. Medisinfaget er i stadig utvikling, og dette 
har konsekvenser for utøvelsen av alle medisinske 
spesiali teter. Omfanget av publiserte vitenskapelige 
artikler er stort, og vil fortsette å øke. Viktigheten 
av å kunne søke opp ny kunnskap, og på selvstendig 
grunnlag vurdere kvaliteten av forskningen er derfor 
økende. Akademisk kompetanse vil være viktig for 
alle legespesialister i en selvstendig utøvelse av yrket.

LVS mener at det å forske selv, med utgangspunkt 
i en PhD, er det som gir den tyngste akademiske 
 kompetansen. I grunnutdanningen har forskerlinjen 
vært den beste rekrutteringsarenaen for medisin-
forskere. LVS er bekymret for en utvikling der det ikke 
legges til rette for dobbeltløp – spesialisering og PhD 
samtidig. En pause i forskningen, fra studieslutt til fer-
dig spesialist, er uholdbart for forskerlinjestudent ene, 
og det er få forskningsprosjekt som tåler et slikt opp-
hold. LVS tror dette vil føre til en rekrutterings svikt 
til forskerlinjene, særlig fordi det nå blir vanskelig å 
forsvare at de skal bruke 7 år på grunnutdanningen 
uten å få uttelling i form av redusert spesialiseringstid. 

Mange av forslagene fra de fagmedisinske foreningene 
nevner forskningskompetanse som en sentral del av 
faget. Den akademiske kompetansen som er foreslått 
i læringsmål med hovedmål, delmål og læringsaktivi-
teter er allerede oppnådd for en LIS som har en PhD. 
Det er derfor rimelig å vurdere på nytt om akademisk 

kompetanse i form av PhD kan redusere tid frem til 
spesialist med 6 eller 12 mnd.”

Dette kan vise seg vanskelig da 5,5 år spesialiserings-
tid oppfattes som et absolutt minimum for å kunne 
oppnå spesialiteten.

LVS kommer til å gi et høringssvar direkte til direk-
toratet før 1. april hvor disse sakene vil være en viktig 
del av høringen. Om vi får gjennomslag for dette vet 
vi ikke. Selv om det ser mørkt ut akkurat nå, får vi 
prøve å være optimister så lenge vi kan. Grunnene til 
at direktoratet er så vanskelig å spille på lag med er 
mange, også at de har flere hensyn å ta. De skal ikke 
bare ta hensyn til Legeforeningens ønsker om spesi-
aliseringsforløpet, men også innarbeide arbeidsgivers 
ønske om hvordan dette skal gjøres. Det har så langt 
satt seg et inntrykk av at arbeidsgiver ønsker en mere 
fleksibel spesialistutdanning enn det Legeforeningen 
ønsker der de kan styre den enkelte LIS på en måte 
som passer driften av sykehusene bedre enn å få en 
god kvalitativ spesialistutdanning der alle LISer blir 
utdannet over samme lest over hele landet og  holder 
samme kvalitative mål som det som kreves av en 
 spesialist innenfor EU. I et slikt spill mellom arbeids-
giver og arbeidstaker er LVS redd for at forskningen 
og utviklingen av LISenes forskningskompetanse kan 
bli den store taperen. Hverken LVS eller Legefore-
ningen kan tillate på sikt at kvaliteten på spesialistut-
danningen blir dårligere i Norge enn andre land det er 
naturlig å sammenligne oss med. Høy kvalitet må da 
også innebære økt krav til forskningskompetanse og 
at PhD blir tellende i spesialiseringsforløpet. 

I legeforeningens eget forslag til nytt arbeidsprogram 
står det vitterlig et eget punkt om forskning som går 
som følger:
Forskning må stimuleres, være tellende tjeneste i 
ny spesialitetsstruktur og gjøres til en mer attraktiv 
 karrierevei for leger

Helge Bjørnstad-Pettersen, Leder LVS
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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!

Årets første utgave av LVS-info fokuserer i 
stor grad på de erfaringer våre tillitsvalgte 
ved de fire medisinske fakultetene hadde 
ved årets lokale forhandlinger. Jeg er selv 
tillitsvalgt ved Folkehelseinstituttet og del-
tok i forhandlingskomiteen på vegne av 
Legeforeningen. Arbeidet som tillitsvalgt 
er til tider krevende, men interessant, det 
gir dessuten en økt innsikt i hvordan arbeidsplassen 
fungerer og man møter andre engasjerte kollegaer. Jeg 
vil derfor oppfordre alle til å overveie muligheten for 
å representere Legeforeningen som tillitsvalgt; det er 
en erfaring man bør ha med seg i løpet av sitt pro-
fesjonelle liv og gjør seg godt på CV-en. Jeg vil også 
takke alle lokale tillitsvalgte som deltok ved høstens 
forhandlinger for deres innsats.

Jeg har fått forespørsel om hvor forsidebildene på LVS 
er tatt, og vil derfor skrive det i denne  introduksjonen 
fra nå av; bildet som pryder denne forsiden er tatt fra 
Kikutstua i Oslos Nordmark, med utsikt over Bjørn-
sjøen. For å gjøre opp for tidligere synder står til-
svarende for tidligere utgaver nederst på siden.

I dette nummeret har altså Gro Østli Eilertsen, Rune 
Grønseth, Svend Davanger og Kari Ravndal Risnes 

skrevet om sine erfaringer ved høstens 
lokale forhandlinger på UiT, UiB, UiO og 
NTNU. Øystein Riise, Karin Rønning og 
undertegnede har skrevet avbyråkratisering 
av helsevesenet i lys av nedbemanningene 
ved Folkehelseinstituttet. Avslutningsvis 
inviterer styret i LVS alle medlemmer til 
LVS-årsmøtet og Fagkonferansen med tittel 

«Spesialistutdanning og Medisinsk forskning i frem-
tiden» som i år skal arrangeres i Bergen 20.–21. april, 
hjertelig velkommen skal dere være.

Da vil jeg ønske dere alle en varm og solfylt vår.

LVS-info nr. 1 2015:  Årsmøtet, Radisson hotell Oslo.
LVS-info nr. 2 2015:  Skjærgården mellom Larvik og 
 Sandefjord.
LVS-info nr. 3 2015:  Rådhuset i Rennes, Frankrike.
LVS-info nr. 1 2016:  Gammelt stetoskop fra 
 Lycée Chateaubriand Rennes.
LVS-info nr. 2 2016:  Blomster fra universitetsparken 
 i Rennes.
LVS-info nr. 3 2016:  Basseng i Park Luxembourg 
 i Paris.
LVS-info nr. 4 2016:  Vigelandsparken i Oslo.

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info



6

ERFARINGER FRA DE LOKALE
LØNNSFORHANDLINGER VED FAKULTETENE 

HØSTEN 2016

Våre lokale tillitsvalgte rapporterer her om hvordan de helt nye og mer omfattende 
lokaleforhandlingene ved fakultetene gikk for seg i løpet av høsten 2016.

Egen tariffavtale for Akademikerne
Ved årets tariffoppgjør inngikk Akademikerne en 
egen hovedtariffavtale med staten. Akademikerne vil 
at lønnsutviklingen i staten skal gjøres gjennom koll-
ektive lokale forhandlinger, og ønsker på sikt at all 
lønnsutvikling skal skje i virksomheten den enkelte 
jobber i. Sammenlignet med andre fagforeninger fikk 
derfor Akademikerne en større andel av potten avsatt 
til lokale forhandlinger. I de sentrale lønnsforhand-
linger for 2016 ble det vedtatt et generelt tillegg til alle 
medlemmer på 0,5% med virkningsdato 1.5.2016, og 
de resterende midler på 2,4% av lønnsmassen skulle 
fordeles i lokale lønnsforhandlinger. Mange medlem-
mer hadde derfor store forventninger om et betydelig 
lønnshopp i lønnsoppgjøret for 2016.

Lønnsforhandlinger for medlemmer av 
Legeforeningen ansatt ved UiT – Norges arktiske 
universitet 
De lokale lønnsforhandlinger ved UiT – Norges  ark -
tiske universitet (UiT) fant sted fra 27.10–31.10.16. 
I forkant av de lokale lønnsforhandlingene ble flere 
 arbeidstimer nedlagt med oppdatering av medlems-
listen. Nyansatte medlemmer i legeforeningen ble 
registrert og leger som har byttet arbeidsplass eller 

gått av med pensjon ble slettet. Det hender noen 
ganger at leger som går over i hovedstilling på UiT 
glemmer å registrere ny arbeidsplass i medlemsregis-
teret til Legeforeningen, og dermed ikke blir registrert 
i medlemslisten til LVS. Det er da kun tilfel digheter 
som avgjør om tillitsvalgte kjenner til disse medlem-
mene, og kan inkludere dem i egen lokal medlemsliste 
som får tilsendt epost om bl.a. tidsfrister og krav-
skjema for lokale forhandlinger.

Vi forhandlet for medlemmer i Legeforeningen som 
er ansatt i hovedstillinger. Tilnærmet alle legene med 
hovedstilling på UNN har midlertidige bistillinger 
ved UiT, og de er ikke inkludert i lokale lønnsfor-
handlinger, men kan når som helst forhandle indi-
viduelt og be om høyere lønn. I de lokale forhandling-
ene ble det vedtatt et tillegg på ytterligere 0,68% til 
alle medlemmene i Akademikerne ved UiT. 25 av 
våre medlemmer i legefore ningen leverte kravskjema 
med gode begrunnelser for individuelle tilbud, og ba 
hovedsakelig om høyere lønnstrinn. En stor andel av 
våre medlemmer er stip endiater, og flere stipendiater 
ba om individuelle tillegg fordi lønnsgapet mellom 
sykehus- og universitetsansatte leger i stipendiatstil-
ling er stort. Arbeidsgiver la også inn krav om høyere 

Gro Østli Eilertsen
Førsteamanuensis ved 

Institutt for klinisk medisin, 

UiT.

Rune Grønseth
Postdoktor ved 

 Lungeavdelingen, Haukeland 
 universitetssykehus.

Svend Davanger
professor,

Seksjon for anatomi,

Universitetet i Oslo. 

Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barne-

klinikken, St. Olavs Hospital; 
Postdoktor ved institutt for 

samfunnsmedisin NTNU
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lønnstrinn for noen av våre medlemmer som selv ikke 
hadde levert inn eget kravskjema. Våre medlemmer 
som ble prioritert i lønnsforhand lingene for 2016 
hadde påtatt seg ekstra arbeids oppgaver i forbindelse 
med revisjon av medisiner studiet, eller var plassert 
i et betydelig lavere lønnstrinn sammenlignet med 
gjennomsnittet for stillingskoden og ansenitet. I den 
forbindelse regi strerte vi en gjennomgående forskjell 
mellom instituttene på Helsefak, UiT, i hvilket lønns-
trinn nyansatte leger ble plassert, og denne forskjellen 
ble benyttet til å prioritere legene som fikk lavest lønn. 

Resultatet av de lokale lønnsforhandlingene ble at ca. 
halvparten av våre 73 medlemmer fikk individuelle 
tilbud på gjennomsnittlig 1–2 lønnstrinn, men alle 
fikk lønnstillegg. Likevel var det nok mange av våre 
medlemmer som ikke fikk innfridd forventningene 
på et betydelig lønnshopp i 2016, og de kan levere nytt 
kravskjema i lønnsforhandlinger for 2017.

Lønn som fortjent? – Lokale forhandlinger ved UiB1 
Lokale lønnsforhandlinger for UiB-ansatte i legefore-
ningen ble sluttført 27. oktober 2016. I årets sentrale 
lønnsforhandlinger ble resultatet som kjent et sentralt 
tillegg på 0,5% og fordeling av de resterende midler i 
lokale lønnsforhandlinger. Dermed ble det  forhandlet 
om 2,4% av den totale lønnsmassen. Det var en rekke 
utfordringer ved disse forhandlingene.

Oppgjøret i år var beskjedent, og selv om arbeid sgiver 
har anledning til å legge ekstra midler i potten for å 
belønne dem som har ytt særlig god innsats, så mente 
ledelsen at det ikke var rom for dette. For å sikre at alle 
får noe og å harmonisere lønnstrinn med avtalen til 
Forskerforbundet, ble det brukt midler fra den lokale 
lønnspotten for å øke det generelle tillegget til 0,9%.  

En stor del av våre medlemmer er i midlertidig stilling 
på stipendiat- og postdoktornivå. Særlig førstnevnte 
gruppe er vanskelig å forhandle for. Mange er nettopp 
ansatt, andre skal snart gå ut av stillingen og i tillegg har 
arbeidsgiver historisk vektet disse to gruppene mindre 
når lønnsmidler skal fordeles ved fakultetene. Som 
tidligere er det forhandlet om lønnstrinn. Arbeids-
giver ønsker ikke gi rene kronetillegg, og det fører til 
at arbeidstakere som ligger høyt på lønns stigen vil 
spise en større del av rammen enn de som ligger lavere. 
Ved neste oppgjør er lønnstrinnene avviklet, og det vil 
kunne åpne for å gi tillegg til flere medlemmer. 

Forhandlingene med dekanus foregikk i en god tone, og 
med stor forståelse av Legeforeningens krav. Dessverre 
må en prioritere, og flere sterke krav kunne ikke møtes. 

Også ved fremtidige oppgjør vil det antakelig være 
slik at hele rammen skal fordeles lokalt. I år var 
det 34 medlemmer som leverte krav. For at vi skal 
kunne gjøre en innsats for deg er vi helt avhengige 
av at du melder inn ditt lønnskrav og synliggjør din 
aktivitet, ved å dokumentere din aktivitet og inn-
sats i krav skjema. Framtidens system vil også kreve 
at Legeforeningen har oppdatert informasjon i sitt 
medlems register. Særlig er korrekt e-postadresse og 
arbeidsgiver viktig. Dette gjøres enkelt på legefore-
ningens nettsider (www.legeforeningen.no).  

Lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo
Vi er godt fornøyd med prosessen i årets forhand linger 
og resultatet av disse. Legeforeningen har et integrert 
samarbeid med Akademikerne, og legeforeningens 
hovedtillitsvalgte satt i Akademikernes forhand lings-
delegasjon under de lokale 2.5.1-forhand lingene med 
arbeidsgiver. Dette gir oss en tyngde og profesjo nalitet 
som det er vanskelig å ha alene. I år valgte Akademik-
erne å føre separate forhandlinger med  arbeidsgiver, 
som ble gjennomført før forhand lingene til de  andre 
foreningene (Parat, Forskerforbundet og NTL). For-
handlingene var krevende, men ble stort sett gjen-
nomført i god tone. 

Akademikerne har i år fått sin egen hovedtariffavtale i 
staten noe som gjør årets oppgjør historisk. Det er mye 
som er likt i de to gjeldende tariffavtalene i  staten, men 
den største forskjellen ligger i fordelingen av den økon-
omiske rammen for oppgjøret. Med utgangspunkt i en 
felles økonomisk ramme for opp gjøret på 2,4 % i år, 
har alle medlemmer av Akademikerne fått et sentralt 
generelt tillegg på 0,5 % og en historisk stor lokal pott 
på 2,3 %. Dette har ført oss nærmere Akademikernes 
hovedmål om å  fordele hele den økonomiske rammen i 
lokale kollektive forhand linger. 

Alle medlemmer av Legeforeningen har fått et 
lokalt lønnsopprykk i år
Legeforeningen ved UiO er opptatt av å ta ansvar for 
medlemmenes lønnsutvikling og lønnsnivå, gjennom 
lokale kollektive forhandlinger. Større lokal pott og 
mindre sentral fordeling av tilleggene fordrer at vi 
som lokale parter må ta et større ansvar for medlem-
menes lønnsutvikling og lønnsnivå lokalt på UiO.

1   Denne teksten er tidligere publisert i Hordaland 
Legeforenings medlemsblad, Paraplyen
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Totalt 29 av våre medlemmer fikk personlig lønns-
opprykk i tillegg til det generelle tillegget på 1,2 % som 
alle fikk. Av disse 29, var 4 rene organisasjonskrav, 16 
var dobbeltkrav, og 9 var rene arbeidsgiverkrav. Det 
var 18 professorer, 6 førsteamanuenser, 3 forskere, 2 
stipendiater. At hovedtyngden av opprykkene gikk til 
professorer er ut fra mange betraktninger naturlig, og 
på kort sikt i både arbeidsgivers og legeforeningens 
interesse. Men på lengere sikt er det svært uheldig at 
stipendiater ligger såpas lavt og kun i enkelte tilfelle 
får opprykk, da det svekker rekruttering til forskning 
blant leger.

Oppsummering av årets lønnsoppgjør – NTNU 
Vi forhandler ved NTNU med vår hovedsammen-
slutning Akademikerne (AKA). På DMF forhandler 
vi i AKA sammen med TEKNA, NITO, Samfunns-
viterne, psykologene og veterinærene. TEKNA er 
størst av foreningene i AKA på NTNU, og har der-
for sin hoved tillitsvalgt frikjøpt full tid på vegne av 
alle i AKA (Øystein Risa har hatt denne jobben ut 
2016). For legeforeningen er det LVS som forhandler 
på vegne av alle legeforeningens medlemmer med 
NTNU stilling. Vi har ingen frikjøpt tillitsvalgt for 
legene ved NTNU.

TELLE LEGER
Den første og på mange måter største utfordringen 
i år var å få et godt grunnlag for medlemsmasse og 
dermed lønnsmasse innenfor de ulike hovedsammen-
slutningene, og fordelingen mellom foreningene i 
AKA på DMF. Med hjelp av legeforeningen og lokale 
medlemmer klarte vi å få en god oversikt over leger 
ansatt på NTNU. Det ble da klart at det faktisk er 
bortimot 400 leger med ansettelsesforhold på DMF! 
Om lag 170 av disse har bistillinger, dvs. stillingsan-
del under 50%. I det lokale oppgjøret forhandlet vi 
for 172 leger med 50% stilling eller mer. Nesten en 
tredjedel av disse er stipendiater, 25% professorer og 
om lag 20% i hver av kategoriene førsteamanuensis og 
forsker/postdoktor. Om lag 10 leger har stilling som 
universitetslektor i 50% stilling eller mer.

FORHANDLINGENE
Både forberedelsene til forhandlingene og gjennom-
føringen var preget av stort arbeidspress og arbeid-
stempo for arbeidsgiver og arbeidstagerorganisas-
jonene relatert til fusjonsforberedelsene.

Resultatet av årets forhandlinger er derfor at alle 
akademikernes medlemmer er gitt et lokalt generelt 
tillegg på 0,7 % av den samlede lokale potten på 2,3 
%. Det lokale generelle tillegget på 0,7 % kommer i 
tillegg til det generelle tillegget på 0,5 % som ble gitt i 
det sentrale oppgjøret. Gjennom å gi et lokalt generelt 
tillegg bidrar vi til at alle medlemmene får en lønnsut-
vikling på til sammen minst 1,2 %. I tillegg har vi hatt 
1,60 % til lokale individuelle forhandlinger som vi på 
tradisjonelt vis har forhandlet med utgangspunkt i 
gode individuelle krav fra våre medlemmer. Akade-
mikerne har i år fått både et større samlet generelt 
tillegg og mer til lokale individuelle forhandlinger. 
Etter å ha brukt 0,70 % av 2,30 % til et lokalt generelt 
tillegg satt vi altså igjen med 1,60 % til individuelle 
lokale forhandlinger. De øvrige organi sasjonene had-
de kun 1,5% til rådighet her. Dette vises i figur 1. 
under. («3Ø» er de tre øvrige foreningene, dvs Parat, 
Forskerforbundet, NTL).

Resultatet av forhandlinger av personlige krav
Vi førte forhandlinger på vegne av 263 medlemmer 
av legeforeningen ved UiO. Disse fordeler seg på stil-
lingene professor, førsteamanuensis, forsker, post-
doktor, stipendiat, universitetslektor. I tillegg  kommer 
professor II, men disse inngikk ikke i høstens for-
handlinger. Totalt leverte 33 av våre medlemmer 
inn personlig lønnskrav, kalt «organisasjonskrav», 
arbeids giver leverte inn personlig krav for 61 av våre 
medlemmer, kalt «arbeidsgiverkrav». Av disse var 20 
krav overlappende, såkalte «dobbeltkrav». Dvs det 
ble forhandlet om personlige lønnskrav for 74 av våre 
medlemmer ved UiO. Vi har en utfordring i å få flere 
av våre medlemmer til å levere inn personlige krav.

Figur 1. Resultatet av lokal fordeling av potten på 2,30% 
pr 1. juli (inkl. sentralt generelt tillegg).
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NTNU. Gjennomsnittsalderen er 39 år for stipendi-
ater, 42 for postdoktor/forsker, 49 for førsteamanuen-
sis og 58 år for professor. For våre medlemmer holder 
ikke argumentet om at phd og postdoktor er «så tidlig 
i karrieren og når man er så ung- at det tar man igjen 
senere». Legene har lenger studietid enn de fleste an-
dre gruppene, samt turnus og i mange tilfeller klinisk 
spesialisering i tillegg til den akademiske karrieren. 
Vi er spent på utviklingen av alder ved professorkom-
petanse etter de nye reglene med enda større fokus på 
telling av publikasjoner og første/sisteforfatterskap. 
Mange leger som velger en akademisk karriere kan lure 
på om det blir lønn først i himmelen!

Tillitsvalgts arbeid i LVS er mer enn lønn
Som tillitsvalgt for legene ved det nye MH  fakultetet 
er jeg spent- og kanskje bekymret. Vi er mindre syn-
lige enn tidligere i sammensetning av fakultetets 
øverste ledelse. For LVS er fremragende kvalitet i me-
disinsk forskning og undervisning de viktigste sakene. 
For å oppnå dette, må det fortsatt være medisinere som 
leder medisinsk forskning og undervisning. Medisiner-
studenter må ha forskningsbasert undervisning gitt av 
leger med forankring i helsetjenesten. Derfor må me-
disinere rekrutteres inn i akademiske stillinger og det 
må legges til rette for integrasjon mellom forskning og 
klinikk. 

Derfor må vi ikke være usynlige i det nye store MH 
fakultetet. Bli med å engasjer deg. Jeg går som avtalt 
av etter nyttår, da er mitt oppdrag ferdig og jeg går til-
bake som styremedlem i LVS. Heldigvis har jeg siden i 
høst hatt god støtte av vara tillitsvalgt for LVS Merethe 
Ravlo. VENTER DERFOR MANGE ENGASJERTE 
SOM MELDER SIN INTERESSE FOR Å TA OVER 
OG Å BLI MED Å JOBBE MED VÅRE VIKTIGE 
SAKER!

Konklusjon: 
Erfaringene fra høstens forhandlinger ved 
 fakul tetene har stort sett vært gode. Det er  viktig 
at alle medlemmer av DNLF som mener de skal 
ha lønnsøkning leverer krav. For fremtiden er det 
helt avgjørende at vi klarer å rekruttere  engasjerte 
leger som kan representere oss lokalt og gå 
inn i disse forhandlingene; som nå er større og 
 viktigere enn noen gang før.

Det er muligens noe av grunnen til at det opplevdes 
litt kaotisk, og det var krevende. Som dere vet fra tid-
ligere hadde vi AKA og de  andre hovedsammenslut-
ningene allerede en avtale om at phd og postdoktor 
ikke skulle forhandles. Legeforeningen fikk ikke gjenn-
omslag for vårt syn, nemlig at det er avgjørende også å 
fremme krav fra phd og postkotorer, derfor ble det ikke 
forhandlet på vegne av phd eller postdoktor ved disse 
forhandlingene.

LVS fikk før forhandlingene inn rekordmange per-
sonlige krav fra dere! Det er kjempebra, og vi frem-
met krav for alle som hadde sendt inn, og i tillegg for 
personer vi så lå bak i lønnsutvikling for sin gruppe. 
Arbeidsgiver hadde sine egne prioriteringer, og de 
samsvarte ikke alltid med våre. En av sakene vi fikk 
ikke fikk gjennomslag for var gruppetillegg, der vi 
foreslo et løft for førsteamanuensis i hovedstilling.

RESULTATET
Det samlede resultatet for legeforeningen var godt. 
Det ble spesielt en positiv utvikling for professor-
lønnen ved DMF i årets oppgjør. Universitetslek-
torstillinger i primærhelsetjenesten ble også prior-
itert. Gjennomsnittslønn for førsteamanuensis har 
også økt noe, spesielt i etterkant av årets oppgjør. Vi 
har ikke påvist systematisk skjevhet mellom kvinner 
og menn i lønnsstatistikken til legene ved NTNU. For 
øvrig er det til dels store spenn i lønnsnivå innenfor 
de ulike gruppene. Svært viktig er det å understreke at 
de som var ansatt etter 010315 ikke kunne forhandles 
i dette oppgjøret fordi de kommer innunder avtale om 
justering av ny kontrakt (2.5.5). Alle dere dette gjelder 
skal ha fått informasjon fra HR om at det er gjort en 
2.5.5. vurdering. Det er viktig å understreke at hver 
og en av dere må være bevisste og forhandle lønn ved 
 ansettelse/ny kontrakt.

LVS REFLEKSJON VED INNGANGEN TIL 2017 OG 
NYTT MH FAKULTET
Legeforeningen ved LVS er bekymret for  rekruttering 
til vitenskapelige stillinger og ser at lønnsnivået for 
postdoktor, forsker og førsteamanuensis henger langt 
etter lønnsnivået i samfunnet for øvrig. Stipendiat-
stillingene har en lav avlønning, og det synes som phd 
lønn for medisinere ved NTNU er lavere enn medisin-
erne på de andre universitetene (dette jobber vi med å 
kartlegge nærmere, følg med i LVS-info).  Jeg har sett 
på alderssammensetningen hos våre medlemmer ved 
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I løpet av de seneste månedene har det blitt betydelig 
oppmerksomhet i mediene omkring nedskjæringene 
ved Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Hos 
oss ved Folkehelseinstituttet (FHI) har ledelsen gitt 
uttrykk for at vi må belage oss på et tap av 120-150 
arbeidsplasser. Dette er et betydelig antall for et in-
stitutt med omtrent 1000 ansatte. Hvilken hastighet 
disse kuttene skal gjennomføres med er enda ikke 
klart, men helsedepartementet krever månedlige opp-
dateringer om antallet ansatte ved instituttet.

Det er en del av regjeringens klare politikk å redu-
sere antallet byråkrater i norsk helsevesen. Til tross 
for dette har mediene rapportert at antallet helse-
byråkrater har steget også under Bent Høie. Dette kan 
være bakgrunnen for de store nedskjæringene i Helse-
direktoratet og FHI i det inneværende valgåret. Men 
hvem er disse byråkratene som nå skal fjernes for å 
lette både arbeidet og budsjettene i norsk  helsevesen? 

Helsebyråkrater må vel være kontoransatte funks-
jonærer som registrerer og utvikler skjemaer som skal 
utfylles hver gang en ny handling gjennomføres, kan 
man tenke seg. Men ved nærmere undersøkelse viser 
det seg at ansatte ved FHI blir kategorisert som helse-
byråkrater. Dette kan vel ikke gjelde forskere, mikro-
biologer, laboratorieingeniører, farmasøyter, leger og 
andre fagpersoner som danner kunnskapsgrunnlaget 

og opprettholder beredskapen som skal sikre helsen 
til det norske folk? Jo, alle ansatte ved FHI er  registrert 
som helsebyråkrater. Ja vel, men alle PhD-stipendiater 
og postdoktorer som er eksternt finansiert av NFR 
eller andre, og jobber på prosjekt må vel være tilside-
satt fra denne kategorien. Nei, dette gjelder også for 
postdoktorer og PhD-stipendiater; så nå gjelder det 
å ikke skrive for mange gode søknader, for da stiger 
antallet helsebyråkrater.

Hvorfor er denne kategorien, byråkrat, så sterkt mis-
likt i Norge i dag? De fleste forbinder byråkrati med 
et enormt skjemavelde, der alle aktiviteter skal regi-
streres til minste detalj og sendes inn til en tilsyns-
myndighet, som skal se oss i kortene og følge opp alt 
som gjøres for statlige midler. Det kan selvfølgelig 
være bra for alle og enhver å bli vurdert av en objektiv 
part. Men Helsebyråkratiet i dag er så omfattende at 
flertallet av leger og forskere opplever det som svært 
inngripende i deres hverdag. Denne evige registrerin-
gen blir viktigere enn primæroppgaven som skal ut-
føres. Det å skulle kontrolleres til hver en tid gir også 
en følelse av manglende tillitt. Byråkratiet oppfattes 
altså som en ressurskrevende instans som svekker 
den enkelte fagpersons frihet i sitt arbeide. Så det er 
forståelig at dette voksende helsebyråkratiet er noe 
man vil endre – men får man til det ved å sparke 150 
fagpersoner ved Folkehelseinstituttet?

HELSEBYRÅKRAT – HVEM JEG?
OM NEDSKJÆRINGENE VED FOLKEHELSEINSTITUTTET

Øystein Rolandsen Riise
Hovedtillitsvalgt ved FHI; Ph.D. 

Master of Public Health
Overlege ved vaksinefore-

byggbare sykdommer.

Karin Rønning
Vara Hovedtillitsvalgt ved FHI; 
Cand. med., MHA, Overlege 
ved Tuberkulose, blod- og 

seksuell smitte.

Bendik Brinchmann
Vara tillitsvalgt ved 

Smittevern, miljø- og helse 
(FHI); Cand. med. PhD-

stipendiat ved Avdeling for 
luftforurensing og støy.



11

 
 

 

 
LVS Leger i vitenskapelige stillinger – årsmøte og fagpolitiske konferanse i Bergen 

Tid: 20. – 21. april 2017 
Sted: Finstuen, Bikuben, Jonas Lies vei 69, (Haukeland Universitetssykehus), Bergen  

 
 
Endelig program  
 
Torsdag 20. april 2017 
  
  Spesialistutdanning i fremtiden 
 
11.00 - 11.15  Velkommen  

LVS leder Helge Bjørnstad-Pettersen  
 

11.15 - 12.00 Spesialistutdanning i kommende år 
Utdanningssjef Nina Evjen, Legeforeningen   
 

12.00 – 12.45  Universitets rolle i fremtidens spesialistutdanning  
Prodekan for forskning Eyvind Rødahl, UiB  
 

12.45 - 13.00  Kaffepause m/frukt 
 
13.00 – 13.45 Helseforetakets rolle i spesialistutdanning nå og i fremtiden   

Administrerende direktør i Helse Midt Norge, Stig Slørdahl 
 
13.45 – 14.45 Lunsj 

 
14.45 – 15.30  Forskning og spesialisering samtidig i legeperspektiv   

Tillitsvalgt og PhD Christopher Elnan Kvistad, Haukeland universitetssykehus 
 

15.30 – 16.30  Omstilling i staten. Hva skjer for tiden? 
Omstillingstillitsvalgt Morten Skaarer, Akademikerne Stat  

 
16.30 – 16.45  Orkidépris 2017 
  Utdeling av Orkidépris  
 
16.45 – 17.00 Kaffepause  
 
17.00 – 18.00  LVS Årsmøte 
 
19.30   Årsmøtemiddag 
  Potetkjelleren Mat & Vin 
 
 
Fredag 21. april 2017 
 

 
09.00 - 09.45  Mellomoppgjør 2017; Nytt moderne og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten 
  Roger Matberg, Nestleder i Akademikerne Stat,  

 
Medisinsk forskning i fremtiden 
 

09.45 – 10.30  Prioriteringer i medisinsk forskning ved universitetet 
Instituttbestyrer/Professor Nils Erik Gilhus, UiB 
 

10.30 - 11.00  Kaffepause m/frukt og wraps  
 

11.00 – 11.45  Satsing på klinisk forskning med pasient i fokus   
Avdelingsdirektør Maiken Engelstad ved Spesialisthelsetjenesteavdelingen/Seksjon for forskning og 
utvikling/HOD  

 
11.45 – 12.30  Prioritering av forskning i helseforetak  

Viseadministrerende direktør Clara Gjesdal, Haukeland universitetssykehus 
 
Avslutning    
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