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Forskning
Forskningsbasert er et honnørord som anvendes regelmessig i 
markedsføringen av universitetene og universitetssykehusene og 
som allmennheten assosierer med kvalitetsprodukter. Forskning 
blir definert som en aktiv, grundig og systematisk granskning 
for å finne ny viten og øke kunnskapen. Medisinsk forskning 
er en virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for 
å skaffe til veie ny kunnskap om sykdom (årsaker, utbredelse, 
forebygging, diagnostikk og behandling) og om hvordan man 
kan fremme god helse. Forskningsbaserte helsetjenester brukes 
synonymt med kunnskapsbasert (evidensbasert). Både statsmin-
isteren Jens Stoltenberg og statsråden i Kunnskapsdepartementet 
Tora Aasland har gjentatte ganger påpekt betydningen av for-
skning og høyere utdanning for å utvikle velferdssamfunnet og 
for å styrke vår internasjonale konkurranseevne, men de medi-
sinske forskningsmiljøene opplever ikke at sentralmyndighetene 
har tatt de nødvendige grep for å endre utviklingen.

Forskningsbasert
Både forskere, dekaner, instituttledere, akademiledere og leger 
kan bli noe flakkende i blikket når en ber de definere forskn-
ingsbasert undervisning og forskningsbaserte helsetjenester. 
Kriteriene som legges til grunn for begrepet forskningsbasert 
undervisning ser ut til å variere fra institusjon til institusjon og 
fra individ til individ. Fire dimensjoner blir ofte tatt med ved 
anvendelse av begrepet forskningsbasert undervisning:
1.  Underviseren har en formell forskerutdannelse med 
     minimum dr. grad eller PhD.
2.  Underviseren har dokumentert forskningsaktivitet i det 
     aktuelle undervisningsemne.
3.  Underviseren anvender forskningsbaserte pedagogiske   
     metoder.
4.  Underviseren formidler forskningsbasert fakta
Ved forskningsbasert undervisning har underviseren i varierende 
grad disse kvalifikasjonene og spennvidden mellom underviserne 

er stor. Det er kompetansen til den enkelte som er kunnskaps-
bedriftens hovedinnsatsfaktor. En betydelig andel av undervis-
ningen i legestudiet ved universitetene, universitetssykehusene 
og i de allmennmedisinske forskningsmiljøene er ikke forskn-
ingsbaserte, men det forhindrer naturligvis ikke at undervisnin-
gen oppleves som god av de medisinske studentene og andre 
tilhørere. Det å formidle forskningsmessig erkjennelse og svare 
på spørsmål om metode og kunnskapsgrunnlaget er en viktig 
kilde til nytenkning. Opplæring i kritisk refleksjon og metode er 
viktigere i det livslange utdannelsesløpet enn ren faktaervervelse 
(2).

Ledelsens ansvar
I følge Universitets og høyskoleloven (2005) er kravet at man 
skal ”tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen 
forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfarings-
grunnlag” (1). Det kan tolkes som at underviseren skal være i 
spiss innen fagområdet slik at han eller hun kan føre studenten 
fram til kunnskapsfronten. Det er ledelsens ansvar å sikre arbe-
idsvilkår for den enkelte forsker som gjør det mulig å oppnå og 
vedlikeholde kompetansen til å velge ut og formidle den fremste 
kunnskapen på området. Fakultet og institutter må organisere 
de ansattes arbeidstid og tilby resurser som sikrer muligheten 
for egen forskning. God ledelse av en kunnskapsbedrift er å 
motivere, gi tilbakemeldinger, samordne, skaffe ressurser og gi 
medarbeideren maksimal frihet innenfor rammene slik at resul-
tatene både for virksomheten og underviseren blir bedre.

Relevans
Det er et mål at den medisinske utdanningen er relevant (det 
vil si bundet opp til en totalforståelse av kropp og helse) for 
de helsetjenestene som framtidens generasjon av leger skal yte. 
Mangelen på kompetente universitetslærere med forskning-
skompetanse er i dag spesielt iøynefallende for spesialitetene 
dermatologi, øyesykdommer og for praksisundervisningen i 
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Det er et lederansvar lokalt å legge til rette for forskningsbasert undervisning. 
Det er et ledelsesansvar på sentralt nivå å sørge for et ressursgrunnlag som gir 
institusjonsledere ved universitetssykehusene, allmennmedisinske forskningsen-
hetene og universitetene handlingsrom for medisinsk forskning. Det er eneste 
veien å gå for å kvalitetssikre våre helsetjenester og slik at de med rette kan 
kalles forskningsbaserte.

ForSkningSBASErt unDErViSning 
og ForSkningSBASErtE hELSE-
tjEnEStEr

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS



allmennmedisin (fastlegene), men mangelen er også tilstede i 
andre fagområder. Det er et allmenn erkjennelse at helsetjenester 
i primærhelsetjenesten er mindre forskningsbasert enn spesial-
isthelsetjenester. Forskningsutdannede leger er i ferd med å bli 
totalt fraværende for grunnutdanningen innen anatomi, fysi-
ologi og biokjemi eller tilgrensende fagområder. Dette hindrer at 
legeutdannelsen får en profesjonsrelasjon fra starten av studiet, 
og undervisningen taper effektivitet med henblikk på senere 
yrkesutøvelse.

Kvalitet
Forskningsbasert kunnskap er bærebjelken i all medisinsk 
virksomhet heter det i en resolusjon fra Landsstyremøtet til Den 
norske legeforeningen i 2009 i Bodø. Resolusjonen henviser 
til studier som viser en klar sammenheng mellom forskning-
saktivitet og kvaliteten på helsetjenestene (3). For liten satsing 
på forskning gir dårligere kvalitet på pasientbehandlingen. De 
rådende arbeidsforholdene for vitenskapelige ansatte svekker 
institusjonenes forskningsevne, noe som også er en alvorlig 
trussel på kort og lang sikt mot kvaliteten på undervisningen og 
dermed kvaliteten på helsetjenestene.

Det prinsipielle skille mellom tradisjonelle helsetjenester og al-
ternative helsetjenester er at de førstnevnte er forskningsbaserte 

eller kunnskapsbaserte. Det vil i denne sammenheng bety at 
helsetjenesten (diagnostikk, behandling, forebygging) er doku-
mentert og at effektene er repeterbare og forutsigbare. I arbeidet 
med å utvikle nasjonale retningslinjer for diagnostikk og op-
pfølging av kroniske sykdommer har nok mange erfart at en stor 
andel av anbefalingene ikke er forskningsbaserte men baseres på 
skjønn og konsensus blant en liten gruppe eksperter. Det er ikke 
tilfredsstillende for samfunnet.

En ny organisasjon
Et samarbeid på tvers av de regionale helseforetakene og uni-
versitetene er etablert, men de allmennmedisinske forsknings-
gruppene er foreløpig ikke inkludert i dette samarbeidet for å 
utvikle forskningsbaserte helsetjenester. Man bør spørre seg om 
ikke en mer forpliktende organisering av medisinsk forskning 
ved universitetene, helseforetakene og instituttene kan være mer 
effektiv med en felles ansvarlig ledelse av medisinsk forskning og 
innovasjon på alle helsetjenestenivå (4). Internasjonal evaluer-
ing av medisinsk forskning i Norge har påpekt behovet for å 
samle resursene og å gjøre forskningsgruppene større for å heve 
kvaliteten på forskningen. En felles ledelse med et totalt ansvar, 
nærhet mellom forskerne, leger i kliniske stillinger og andre hel-
searbeidere gjør implementering enklere fra forskningsresultater 
til forskningsbaserte helsetjenester.
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Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

Svend Davanger Universitetet i Oslo
Henrik Huitfeldt (vara) Universitetet i Oslo

Amund Gulsvik Universitetet i Bergen
Einar Svendsen (vara) Universitetet i Bergen

Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim
Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø

1. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven 2005) 
 http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
2. Gripsrud S. Ulike nyanser av forskningsbasert undervisning, http://nyheter.uib.no/lib/ (4.4.2008)
3. Resolusjon. Medisinsk forskning må styrkes http://legeforeningen.no/id/155447 (5.6.2009)
4. Høringssvar fra styret i LVS på Ny nasjonal helse- og omsorgsplan – framtidens helsetjeneste: 
 trygghet for alle. 
 http://www. Legeforeningen.no/id/167071.0 (5.12.2010) Litteratur
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LVS-Info har hatt dagens format 
siden 2006 og styret har fått mange 
tilbakemeldinger om at LVS-info med 
fire numre i året har vært informas-
jonsrikt og har skapt oppmerksomhet.  
PhD, overlege Jana Midelfart Hoff, 
Haukeland Universitetssykehus gir seg 
etter 5 år som redaktør av bladet, og 

styret i LVS er henne meget takknemlig for den innsats hun 
har gjort i alle disse årene. Det har vært et godt samarbeid med 
trykkeriet i Trondheim (Mona Østgård), LVSs sekretariat (Britt 
Carina Thoresen) og styret som vi håper vil fortsette i fram-
tiden med en ny redaktør.
Redaktørstillingen annonseres i dette nummeret av LVS info 
og styret håper at flere LVS medlemmer vil vurdere å ta på seg 
denne oppgaven og henvende seg til undertegnede. Redaktøren 
er en helt sentral tilrettelegger for å synliggjøre det forskn-
ingspolitiske ståsted til LVS og for å gi medlemmene relevant 
informasjon om lønns og arbeidsforhold.

Til dette nummeret av LVS Info er det vedlagt et supplement: 
“Etablering av Akademiske medisinske Sentra: bedre medisinsk 
forskning, legeutdannelse og helsetjenester”. Det er et idedoku-
ment om en ny organisasjonsmodell for medisinsk forskning, 
legeutdannelse og helsetjenester. Jeg håper at LVS medlemmene 
vil ta seg tid til å lese dette dokumentet og eventuelt komme 
med debattinnlegg som vil bli publisert i LVS Info. Visjonen 
i styret har vært at en god integrering av universitets medi-
sinske fakultet, akademiske enheter for primærhelsetjenesten 
(allmennmedisin) og universitetssykehuset vil kunne gi bedre 
medisinsk forskning, utdannelse av leger og helsetjeneste av høy 
kvalitet. Samtidig vil en slik organisasjon kunne løse dagens 
mange problemer og mulige konfliktområder hos universitet-
sansatte leger med flere arbeidsgivere.

Så ønsker jeg alle legeforskerne en velfortjent sommerferie.

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

AV AMUND GULSVIK, FUNGERENDE REDAKTØR

LVS Info er et viktig ”talerør” for å ivareta formålene til LVS.  LVS Info utgis 4 ganger i året og setter søkelys på helsepoli-
tikk, yrkespolitikk og yrkesetiske spørsmål og bringer for øvrig relevant stoff for leger i vitenskapelige stillinger (professorer, 
førsteamanuenser, stipendiater, forskere og forskerledere) Vi ønsker en levende debatt om legeforskerens arbeids- og lønns-
forhold og andre emner av interesse, og oppfordrer våre lesere til å komme med sine synspunkter. 

Redaktøren rapporterer direkte til LVS styret, men forholder seg for øvrig til redaktørplakaten. Lønnen er kr. 30 000 per 
år. LVS søker en lege som redaktør med forskningspolitisk engasjement og interesse. Interessenter bes ta kontakt med LVS` 
leder Amund Gulsvik tlf. 414 18 935 eller sende en skriftlig søknad til LVS sekretariat, Den norske legeforening, Postboks 
1152 Sentrum, 0107 Oslo innen 31. august

ANNONSE I LvS INFO 

REDAKtøR I LvS INFO
Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening under Den norske Legeforening som 
organiserer leger i vitenskapelige stillinger. Foreningen har ca 700 medlemmer som i hovedsak 
arbeider i det statlige tariffområdet.
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AV MARGUNN BYE TØSDAL

KORLEIS Få BEtRE 
uNDERvISNING FOR LEGE-
StuDENtANE I BERGEN?

Meir aktiv læring 
Medisinstudiet er i dag i stor grad basert på forelesingar. Dei 
organisatoriske fordelane med dette er mange. Forelesingar for 
heile kullet samla er kostnadseffektivt, enkelt å organisere og 
tidssparande. Men rettferdiggjer dette den utstrakte bruken 
dersom ein ser på læringsutbyttet i høve til antal timar studen-
tane sit i forelesningssalen? Eg meiner nei. Forelesingar er ein 
passiv form for læring, der vi i liten grad blir inviterterte til 
deltaking, diskusjon og refleksjon. Ein treng ikkje å tenkje sjølv 
når ein høyrer på forelesing. 
Alle har ulike måter å lære på. Nokon har preferanse for det 
visuelle, andre for det auditive. Men det er når ein vert ut-
fordra, at dei aller fleste oppnår læring som fører til endring. Vi 
meiner difor at medisinstudiet i større grad bør legge opp til ak-
tiv læring. Det er eit godt prinsipp å lære teori gjennom praksis. 
Med dette meiner eg ikkje at ein skal gå vekk frå forelesingar 
som læringsform, men at ein bør nytte meir aktive læringsfor-
mar der dette er mogeleg. Ein må også sjå på korleis ein kan 
auke læringsutbyttet frå dei forelesingane som vert prioriterte. 
Å ha meir problemorienterte forelesingar enn reine temaforele-
singar kan vere eitt tiltak. At vi på førehand får oppgåver som 
vi kan forsøkje å løyse, for så å diskutere framgangsmåten på 
forelesing, er eitt døme på meir aktiv læring. 
Når det er sagt, er det naturleg å kommentere problembasert 
læring, kalla pbl, som har vore mantraet ved dei andre me-
disinske fakulteta det siste tiåret. Det har ikkje vore eit uttalt 
ønskje mellom medisinstudentane i Bergen å innføre pbl i 
den forma som til dømes Oslo nyttar. Det er ikkje naudsynt 
med eit så omfattande program som pbl er, men vi meiner at 
ein med fordel kan nytte prinsippa for problembasert læring. 
Prekondisjonering, med eksponering for eit problem før ein får 
løysinga, er eit sentralt verkemiddel for læring, spesielt for dei 

yngre kulla som har lita eller ingen erfaring frå klinikken. Og 
meir undervisning i mindre grupper gjev eit heilt anna rom for 
spørsmål og tilbakemeldingar. 

All den passive undervisninga førebur oss heller ikkje på den 
verkelege arbeidskvardagen, der vi kjapt må vere i stand til å 
gje kvalifiserte vurderingar og ta eigne avgjersler. Allereie frå 
første året burde vi få kjenne på kjensla av å vere den som har 
ansvaret, og få trening i å ta val på grunnlag av den kunnskapen 
vi tileigner oss. Til dette vil øvingslaboratorium og simulator-
trening vere gode øvingsarenaer.  

Med det tenkjer eg at ein tidleg får gode meistringserfarin-
gar, og ein fagleg tru på oss sjølve. Dette vil gje ein heilt anna 
motivasjon til å søkje relevant kunnskap på eiga hand. For dei 
aller fleste medisinstudentar er genuint opptekne av å lære, men 
eg meiner at studiet som det er lagt opp i dag, set ein dempar 
på lærelysta tidleg i studiet. Det har blitt eit mål i seg sjølv å 
vere pliktoppfyllande og møte på samtlege forelesingar, utan å 
sjølv sette seg bevisste læringsmål kva ein treng å få svar på, og 
ønskjer å sitte igjen med etter forelesinga. Det er eit altfor stort 
fokus på å få underskrifter på den undervisninga som vert re-
kna som obligatorisk. Vi skjønar at det er fleire omsyn å ta med 
tanke på forutsigbarhet for oppmøte og planlegging for fore-
lesarane. Men ein idè her kunne vore at vi sjølve fekk ansvaret 
for å melde oss på dei undervisningstilboda vi såg som sentrale. 
Med det pliktløpet vi har i dag, så set vi av og til spørsmålsteikn 
ved om vi går på eit universitetsstudium eller ein grunnskule. 
Dette meiner vi er feil utvikling, og det fører til ineffektive 
studieår. Studentane ønskjer eit undervisningsopplegg som legg 
opp til meir sjølvstendig læring.

SAMANDRAG: Å bli ein god lege er ein livslang læreprosess, men ei solid plattform er viktig for den vid-
are læringa. Det er mykje bra å seie om den medisinske grunnutdanninga ved Universitetet i Bergen. Vi 
får i dag eit godt grunnlag for å arbeide som turnuslegar over heile landet. - Men som framtidas leger vil 
vi møte andre utfordringar enn dei som vart tatt høgde for då studiet vart etablert. Medisinstudiet i Ber-
gen treng sårt ei fornying. Vi i Norsk Medisinstudentforening meiner at for å få ei betre undervisning for 
legeyrket, må ein tenkje nytt både med tanke på undervisningsformar og innhald. 
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Pedagogikk i praksis
Eit tiltak som er nemnt i positive ordelag både frå studentar 
og fakultet i arbeidet med ny studieplan, er meir undervisning 
av og for kvarandre. Til no har det vore eit tilbod i preklinik-
ken at eldre studentar er gruppeleiarar for yngre kull, og av 
det eg kjenner til har dette vore eit godt fungerande opplegg. 
Ingenting lærer ein grundigare enn det ein må lære vekk. 
Undervisning for medstudentar burde settast meir i system, og 
bli ein del av heile studieløpet. Å vere gode pedagogar er ein 
av dei viktigaste eigenskapane vi må ha som framtidige legar. 
Difor burde pedagogikk også vere noko alle fekk erfaring med 
gjennom studiet. 

Meir ferdighetstrening i mindre grupper
Meir ferdighetstrening på alle relevante områder, er eit gjen-
nomgåande forbetringspotensiale med studiet. Vi får ikkje ein-
gong standard klinisk undersøking med palpasjon av abdomen, 
inn i ryggmargen. Det kan vere mange årsaker til det, og eg vil 
her ta tak i dei tre eg meiner er viktigast. 
Når vi skal øve på ferdigheiter som klinisk undersøking, 
er vi ofte for store grupper til at kvar og ein får prøve seg. 
Smågruppeundervisning er ofte den beste undervisninga, for 
her er det rom for å spørje, diskutere og i stor grad ta del i 
undervisninga. Men då er det viktig at ikkje gruppene blir for 
store, slik at det berre blir forelesning i staden for.
Sjølv om det er lagt opp til ein del klinikkar og sengekant-
undervisning slik det er idag, blir det ikkje nok av dette. Ein 
lærer mykje av å prate med og undersøkje pasientane sjølve, i 
forhold til å få ei ferdigsila sjukehistorie referert. Ein gløymer 

fort når det går lengre periodar mellom kvar gong vi ser pasien-
tar. Desentral utplassering på dei mindre sjukehusa i Førde, 
Haugesund og Stavanger er fantastisk gode læringsarenaer, 
der ein får god erfaring og stort læringsutbytte. Kontinuitet i 
pasientforløpet og aktiv deltaking er nøkkelord her.  

Individuelle tilbakemeldingar
Det eg likevel vil framheve som det viktigaste som manglar, 
og det vi studentar saknar mest, er dei direkte, individuelle 
tilbakemeldingane. Ein kan gå gjennom nesten heile studiet 
utan at nokon har sett på og vurdert korleis ein tar ein anam-
nese, korleis ein gjer ein somatisk undersøking, korleis ein i det 
heile tatt fungerer i ein lege-pasient setting. Eg tør å påstå at 
det er uheldig for pasienttryggleiken, og det er synd for oss som 
etter kvart legg oss til uheldige mønster og potensielt farlege 
feil fordi vi trur at det er sånn det skal vere. Når ingen ser at 
vi ikkje kan og gjev oss tilbakemelding på det, korleis skal vi 
då lære å gjere det rett? Eg skjønar at det er urealistisk å ønskje 
seg tilbake til den tida der meister/svenn læringa var måten 
å lære medisinfaget på, men element av den gode ein-til-ein 
undervisninga skulle eg gjerne hatt meir av. Eit forslag her er 
å gjennom studiet vere tilknytta ein kontaktperson, ein form 
for fastlege, som kan gje tilbakemeldingar på progresjonen, og 
vere ein stabil rollemodell. I Nmf har vi mentorordning som 
eit frivillig tilbod. Der kan ei gruppe studentar på tvers av kulla 
diskutere faglege og etiske problemstillingar med ein mentor-
lege, gjennom heile studiet. Dette er eit populært tiltak, og det 
står stadig studentar på venteliste på å få tilhøyre ei slik gruppe. 
Nye mentorlegar er alltid ønska. 
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Vi ønskjer gode rollemodellar, frå alle fagfelt. Ein entusiast som 
kan faget sitt, inspirerer til læring, og slik modellæring er ei 
sterk læringsform. Vi må få møte både praktiserande legar og 
universitetstilsette forskarar i undervisninga. Med ulik erfarings-
bakgrunn, har dei ulike tilnærmingar til faget, og vi treng begge 
innfallsvinklane. Det er synd det har vorte sånn at vi knapt treff 
praktiserande leger før på tredje året. På denne måten blir gapet 
mellom forsking og klinikk unødig stort.

Eksamen som motivasjonsfaktor 
Eit sentralt element i utdanninga som eg ikkje kan la vere å 
kommentere, er eksamen. Sjølv om ein ikkje vil innrømme 
det, er eksamen den viktigaste motivasjonsfaktoren for lesing 
og læring. For å vite kva som vert forventa at ein skal kunne, 
fokuserer ein naturleg nok på eksamensoppgåvene. Her er det 
veldig varierande i dag om faga har gode, relevante eksamenar. 
Mitt hjartesukk er at det ikkje berre skal vere overflatelæring og 
detaljpugging som blir premiert, men at det heller blir lagt vekt 
på forståinga og heilskapsbiletet. Mykje ektefølt engasjement 
forsvinn på vegen, når ein berre må lese det som er eksamensrel-
evant. Ein blir vane til å lære overflatisk. Anatomiprofessor Per 
Brodal, som leia arbeidet med ny studieplan i Oslo, har uttalt at 
ved denne form for læring bli intuisjonen, interessa og impulsiv-
iteten kvelt. Eg skal ikkje her gå meir inn i debatten om kva ein 
god eksamen er, men berre understreke at sidan dei i så stor grad 
styrer læringsprosessen vår, bør ein ha grundig prinsipiell debatt 
kva ein ønskjer å teste oss i når eksamen vert utarbeidd.
Det siste eg vil kommentere ved forma på undervisninga, er 
ønskje vårt om ein meir heilheiltleg plan. At vi har læringsmål 
å styre etter. At det er ein forutsigbarheit der vi veit kva vi har å 
forhalde oss til. At studiet har ein hensiktsmessig struktur. For 
å ta eit par konkrete døme: Vi tenkjer det er på tide å bytte ut 
preklinikk/klinikk forma med noko nytt. Og dei parakliniske 
blokkene er modne for endring, då dei idag framstår svært opp-
stykka og utan samanheng. Vi ønskjer oversiktlege rammer, og 
ein utjamning mellom for hektiske og mindre hektiske perioder.

Innhaldet i studieplanen
Når medisinen blir meir og meir spesialisert, blir det vanskelegare 
og vanskelegare å danne seg eit oversiktsbilete. Det er meir krev-
jande å oppnå forståing framfor detaljkunnskap. Per Brodal har 
uttalt at kunnskapsoverflod er like farleg som kunnskapsmangel. 
Vi må ha nok biter i puslespelet til å forstå heile biletet, men vi 
treng ikkje å ha alle bitane. 
I Nmf har vi i mange år fremja tanken om eit nasjonalt 
kjernepensum. Det krev at ein i større grad definerer pensum, og 
ein blir tvunge til å prioritere sentrale emne.  
Vi ønskjer framleis at vi skal utdannast til gode generalistar. 
Kanskje til og med i større grad enn i dag? Reint hypotetisk kan 
ei omlegging av turnustenesta i framtida, fordre at studiet må 
klargjere oss for å jobbe i allmennmedisinen før sjukehustenesta. 
Det vil framtvinge endå meir praksis i studiet, og endå meir 
heilskapstenking mellom faga. 
På Karolinska har dei til dømes felles eksamen med nevrologi og 
psykiatri. Her må ein gjere seg opp ei meining om diagnose og 
vidare framgangsmåte utan å vite kva fagområde ein må forhalde 
seg til. Sånn er røyndommen, og då er det greitt å måtte forhalde 
seg til den først som sist. Vi skal lære oss å sjå heile menneske i 
ein del, ikkje oppdelt i mange fagfelt. 

Meir fokus på allmennmedisin, vil vi stresse at er eit viktig for-
betringsmoment med studiet i Bergen. Vi treng verte freista til å 
sjå for oss ein arbeidskvardag utanfor dei kvite sjukehusveggane. 
Dette treng ikkje berre bety meir utplassering i allmennpraksis. 
Eit genialt og verknadsfullt verktøy er å ha felles forelesingar med 
samtale mellom fastlege og spesialist. Korleis ser kasusa ut frå dei 
ulike perspektiva? Dette vil vi gjerne ha meir av.

Globale helsespørsmål
Som ein internasjonalt bevisst studentorganisasjon, står globale 
helsespørsmål også høgt på prioriteringslista vår. Vi ønskjer 
at undervisninga skal gjenspeile den globale sjukdomsbyrden. 
Det ein veit noko om, blir ein også interessert i å lære meir om. 
Som legar har vi eit samfunnsansvar, nasjonalt som internasjon-
alt. Difor meiner vi at global helse i større grad må gå som ein 
raud tråd gjennom heile studieløpet. Her er også mogelegheiter 
for utveksling og utanlandsopphald noko som fremjer denne 
forståinga.  
Vi ønskjer eit større fokus på pasientsikkerhetsaspektet. Det bør 
tidleg bli skapa ein kultur for å seie i frå når vi ser feil og manglar, 
lære oss å gje og motta kritikk, og bli vane til å setje spørsmål-
steikn ved utdaterte eller udokumenterte rutinar. Frå første året 
bør vi bli utfordra til å tenkje kreativt om korleis vi sjølve kan 
vere med å forbetre helsevesenet vårt, på alle plan. 
Legen som relasjonell aktør er eit emne som har vore foreslått 
ved tidlegare studieplandiskusjonar. Meir tverrfagleg trening med 
andre yrkesgrupper kan med fordel innlemmast i studiet. Vi må 
også bli gode på å vere fagkritiske, og i større grad bli vane til å 
lese vitskaplege artiklar som supplement til pensumbøkene til 
eksamen. 
På lik linje som tidlegare nemde pedagogikk, burde også leiar-
skap som fag vore ein naturleg del av utdanninga vår. Tidleg 
eksponering og trening gjev kompetanse og tryggleik til å ta på 
seg leiaroppgåver seinare. Uansett vil vi som legar fungere som 
leiarar på eit eller anna nivå, så dette er vel så viktig kunnskap 
som mange av enzyma vi lærer om.     
Vi ønskjer at akuttmedisin skal vere eit prioritert område. Ved 
dei fleste medisinske problemstillingar vil det viktigaste vere å 
vite kor ein skal kunne slå opp for å finne det ein treng å vite. 
Ved akuttmedisinske tilstandar skal ein føle seg trygg på at ruti-
nane går automatisk. Her er det mykje meir å gå på slik studiet er 
lagt opp i dag.
Andre moment Nmf har programfesta på landsmøtet er at 
”opptaket til medisinstudiet og det reelle antall medisinstu-
dentar skal være i samsvar med studiekapasitet, turnuskapasitet 
og forventet legebehov.” Dette fordi det er eit nært forhold 
mellom talet på studentar på ein studiestad, og kvaliteten på 
praksisutdanninga.
 

Oppsummering
For betre undervisning for legestudentane i Bergen meiner vi at 
det er god medisin å kutte talet på forelesingar, ha meir fokus 
på aktiv og sjølvstyrt læring med ferdighetstrening, samt at vi 
får individuelle tilbakemeldingar. Vi meiner også at eit definert 
kjernepensum med meir eksponering for allmennmedisin, større 
fokus på den globale sjukdomsbyrda, og trening i ferdigheiter 
som pedagogikk og leiarskap, vil gjere oss betre rusta til å møte 
morgondagens helseutfordringar. 
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SAmARBEID mELLOm LvS, 
YLF OG OF I HELSE BERGEN

  KJELL VIKENES, OVERLEGE DR.MED. FTV OF HELSE BERGEN

HELSE BERGEN med Haukeland Universitetssykehus som den dominerende legearbeidsplass har ovr 1000 
ansatte leger. Overleger/seksjonsoverleger er den største gruppen tett fulgt av leger i spesialisering. 
Antallet leger i kombinerte stillinger med hovedstilling ved universitetet (I-er stillinger) er ca. 70 og med 
20 % stilling på sykehuset blir det ca. 10-15 årsverk. En relativt liten gruppe i sykehussammenheng, men 
i kraft av både forsknings- og klinisk kompetanse samt ofte omfattende ledererfaring er denne gruppen 
leger langt viktigere enn antallet skulle tilsi. Hos oss er de fleste ansatt som professor I, men noen har 
stilling som førsteamanuensis.

Ivaretagelse er spesielt viktig for LVS siden det bare er Ylf og 
Of som har selvstendig forhandlingsrett ved B-dels forhan-
dlingene.  Undertegnede har sett det som viktig å sikre alle 
legers interesser på sykehusnivå, og stort sett er målene sam-
menfallende for LVS, Ylf og Of.  Helse Bergen har hatt et bra 
samarbeidsklima vis a vis ledelsen de siste årene med regelm-
essige samarbeidsmøter hvor oftest alle 3 yrkesforeningene 
deltar og hvor konkrete problemstillinger drøftes og forsøkes 
løst. De mer generelle problemstillinger; fremheving av fag 
versus økonomi, sterkere faglig ledelse, fokus på forskning og 
undervisning og generelt gode arbeidsforhold deriblant egnede 
kontorfasiliteter har vi hatt felles ståsted rundt. 

Spesielle problemer for leger i vitenskapelige 
stillinger. Medlemmer av LVS har en del særegne problem-
stillinger knyttet til at man har 2 arbeidsgivere og som hove-
dregel en 20 % stilling ved sykehuset (selv om noen flere 50 % 
stillinger har dukket opp de senere år).

Fullt dr. gradstillegg
Det har lyktes oss å rydde opp i en del forhold, bl.a. har vi fått 
protokollert (2007) at leger i vitenskapelige stillinger skal ha 
dr. gradstillegget fullt ut. Det er viktig og høyst rimelig gitt den 
forskningskompetanse vi her snakker om og bidrar dessuten til 
at medlemmer av LVS får et ekstra godt prosentvis lønnstillegg 
hver gang dr. gradstillegget øker.  Tillegget går også inn i basis-
lønnen og gir dermed økt verdi av evt. UTA og vaktlønn.

Viktige prinsipper og ”professortillegg”
Siden 2005 har vi hatt en særordning for I-er stillingene knyttet 

til ekstra arbeidsinnsats på 2.5 t/uke, dvs. en samlet arbeidsplikt 
på 10.5 t/uke. Det har derfor vært viktig å få fastslått at etter 
avtaleverket er arbeidstiden for en 20 % stilling 7.5 t/uke + 
0.5 t/uke pliktig utvidet overtid. All arbeidstid utover dette er 
å anse som UTA og skal betales med 0.08 % av basislønn.  I 
fjorårets hovedoppgjør lyktes det oss å få ryddet opp i dette slik 
at all UTA nå godtgjøres etter vanlige prinsipper ( særordnin-
gen fra 2005 ble dermed fjernet ). I den forbindelse fikk vi også 
på plass betydelige oppjusteringer for enkeltleger i LVS gruppen 
som åpenbart var blitt hengende etter med lave individuelle 
tillegg.
Legeforeningen ga i 2008 føringer på at leger i vitenskapelig 
arbeid skulle hensyntas spesielt. Ikke alle sykehus konkreti-
serte dette i B-dels forhandlingene, men vi valgte å sikre alle 
nåværende (og fremtidige professorer) et kompetansetillegg på 
kr. 20000.-.   Samlet sett var dette en stor pott av lønnsmassen 
det året, men det var viktig for oss å synliggjøre at kompetanse 
skal honoreres.

Arbeidstid.
Det har i mange år vært en utfodring knyttet til avgrensning av 
arbeidstid. I-er stillingene har ofte blitt belastet med langt mer 
klinisk arbeid enn stillingsstørrelsen skulle tilsi og II-er still-
ingene får ofte for liten tid til forskning og veiledning. Vi har 
forsøkt å få dette mer synliggjort på avdelingenes arbeidsplaner, 
men uten å nå helt frem. Vi har også gjentatte ganger fremmet 
krav om at II-er stillingene må få 2 dgr. til forskning hvorav da 
sykehuset dekker kostnadene den ene dagen, men har ikke fått 
til bindende løfter på dette. Derimot har vi i B-delen avtalt at 
man lokalt på avdelingene kan legge til rette for slike ordninger.



10

tA kontAkt!
•	 Har	du	synspunkt	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?	Er	det	saker	innenfor	
 medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår du brenner veldig for? 
 SKRIV OM DET I LVS-INFO! 
 Har du spørsmål, er LVS’sekretariat og LVS’styret klare til å svare på dine spørsmål.

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

Spesielt om stipendiater. Etter sterkt press fra oss fikk vi i 
2010 til en klarere avtale for stipendiater (eks. Universitetet) 
som er relevant å nevne også i denne sammenheng.  Vi 
opplevde at leger som fikk eksterne stipendiatmidler fra 
Forskningsrådet eller Helse Vest og dermed gikk ned i for 
eksempel en 50 % klinisk stilling, ble regnet som deltidsansatte 
i Helse Bergen. De kunne tape store penger fordi de kun fikk 
vanlig timelønn ved vakter (ble ikke regnet som utvidet arbeids-
tid) og tilfeldig overtid selv om de arbeidet minst like som før. 
Vi har nå et eget punkt om dette i B-delen hvor sykehuset tar et 
helhetlig ansvar for denne gruppen leger hvor deler av stillingen 
finansieres av eksterne stipendiatmidler. Det er fastslått at alle 
(og det burde være selvsagt slik jeg ser det) skal ha full vaktgod-
tgjørelse og godtgjørelsen tar utgangspunkt i basislønnen for 
den kliniske stillingen. Partene er altså nå enig om at det ikke 
skal ”straffe seg” å forske; det skulle bare mangle.

I det løpende arbeid har vi jevnlig kontakt og spesielt i 
forbindelse med lønnsforhandlingene er LVS, Ylf og Of tett på 

hverandre. Vi søker å harmonisere kravene og utmeisle felles 
strategier. Det er viktig å opptre mest mulig samlet utad og ta 
diskusjonene internt.  Samlet sett har vi over mange år nå hatt 
et godt samarbeid mellom LVS, Ylf og Of på sykehusnivå i 
Helse Bergen  til nytte for alle 3 yrkesforeninger.  
LVS har mange faglige ”trendsettere” og svært kompetente kol-
leger i sine rekker. Det er beklagelig og uforståelig at ikke dette 
verdsettes mer både økonomisk og i ledelsessammenheng. Jeg 
mener det er helt nødvendig at vi igjen kommer dit at faget blir 
det sentrale i sykehusdriften. Leger som kan se fag, økonomi 
og ledelse, forskning og undervisning i en helhet må få mer 
innflytelse i sykehusene. På universitetssykehus må det være en 
selvfølge at bl.a. avdelingssledere kan dokumentere kompetanse 
på alle ovennevnte punkter.  
Jeg ser frem til videre godt samarbeid og håper også at hovedar-
beidsgiver i langt større grad ser verdien (også lønnsmessig) av 
den dobbelkompetanse og erfaring som leger i vitenskapelige 
stillinger besitter.

trEngEr Du En FAgForEning SoM kAn 
tALE Din SAk SoM LEgE og ForSkEr?

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

Ta	kontakt	med:	Britt	C.	Thoresen,	sekretær.		•	Tlf.	23	10	91	56
 E-post: britt.thoresen@legeforeningen.no
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   Nils Petter AArdAl, Gro Østli eilertseN, HANNe K. Fredly, evA Gerdts, AmuNd GulsviK, mAjA- lisA
   lØcHeN, ANNA midelFArt, FredriK müller, ivAr sKjåK Nordrum, HelGe BjØrNstAd-PetterseN,   
   Petter sANAKer, ANNe sPurKlANd, eiNAr sveNdseN, ruNe ulviK, Kirsti ytreHus

PrinsiPP og arbeidsProgram 2010-2015 
for Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger (LVs) 
- Utarbeidet på Losby gods, 11. februar 2010

Prinsipper og mål.
1. Sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger 
 i vitenskapelige stillinger innenfor alle fagområder av 
 medisinsk forskning.
2. Etablere konkurransedyktige lønninger for leger i viten-
 skapelige stillinger.  Lønningene må i prinsipp være 
 likeverdige med lønninger for leger i stillinger i helsefore-
 takene og privat næringsvirksomhet.
3. Arbeidsgiver må ha plikt til å sikre driftsmidler og 
 infrastruktur slik at den enkelte forsker kan vedlikeholde 
 forskningskompetansen og utføre en rimelig mengde 
 forskning innenfor sitt forskningsområde.
4. Lokale tillitsvalgte for LVS må etableres ved alle arbeids-
 plasser hvor LVS har medlemmer.

Arbeidsplan og tiltak.
1. Representasjon og ledelse.
 a. Etablere lokale valgkomiteer og lokale LVS 
  hovedtillitsvalgt/styre ved universitetene med 
  medisinske fakulteter, regionale helseforetak med
  universitetstilknytning og forskningsinstitutter. 
  Ha regelmessige møter mellom lokale tillitsvalgte 
  og styret i LVS.
 b. Organisere regelmessige, årlige tillitsvalgts kurs for 
  lokale LVS tillitsvalgte.
 c. Informere og etablere gode kontakter til Lege-
  foreningens Forhandlingsutvalg i statlig tariff-
  området og til Legeforeningens Forhandlings- og 
  helserettsavdeling for å bedre medlemmenes lønns-
  situasjon
 d. Etablere hørings- og forhandlingsrett for LVS i 
  Spekter, HSH- og kommunale tariffområder og
  ved forhandlinger av Normaltariffen.
 e. Kreve professorkompetanse ved ledelse av univer-
  sitetsavdelinger og universitetsklinikker

2. Lønn.
 a. Videreutvikle uavkortet lønnstilskudd for doktor-
  grad og professorkompetanse i alle ikke-statlige 
  tariffområder
 b. Etablere lønnstilskudd for spesialistkompetanse på 
  alle arbeidsplasser i statlig tariffområder. 
 c. Sikre at leger i vitenskapelige stillinger kan få en 
  pensjon som er avregnet fra 12 G 
 d. Etablere honoreringssatser for tilstedeværelse 
  ved disputaser, forelesninger, reiser, komitéarbeid 
  utenom kjernearbeidstiden som ivaretar 
  medlemmenes kompetanse og tidsbruk
 

3. Arbeidsvilkår og drift.
 a. Kreve en juridisk utredning om krav til arbeids-
  vilkår (generelt, drift) for leger i vitenskapelige 
  stillinger
 b. Skape like konkurransevilkår for forskningsmidler 
  enten legeforskeren er ansatt i eller utenfor helse-
  foretakene. 
 c. Leger i vitenskapelige stillinger bør som et mini-
  mum ha 50 % av lønnet arbeidstid til forskning og 
  fordypning.
 d. Kreve et driftstilskudd for leger i vitenskapelige 
  stillinger på minst 2 G for å vedlikeholde medi-
  sinsk forskningskompetanse
 e. Samordne forskningstermin og overlegepermis-
  jonen til 12 måneder hvert 7 år for leger i kombin-
  erte stillinger ved Universitetene i Bergen og Oslo 
  og hvert 5 år ved Universitet i Tromsø og NTNU.

4. Rekruttering.
 a.  Hindre flukten av leger fra fulltids vitenskapelige 
  stillinger, spesielt innenfor basalfag og epidemiologiske
  fag.
 b. Skape et godt register for rekrutteringsbehov og avgang
  av leger i vitenskapelige stillinger
 c. Etablere flere kombinerte stillinger, forskerstillinger/
  kliniske stillinger, slik at forskning og klinikk gjensidig 
  kan berike hverandre.
 d. Utarbeide, på høyeste nivå i institusjonene stillings-
  beskrivelse, avtaletekst for forskerveiledning for leger i 
  dobbeltløp (forsker/klinisk utdannelse) etter prinsipp-
  vedtak i Nasjonal Samarbeidsgruppe for Regionale 
  Helseforetak og Medisinske Fakultet. 

5. Informasjonsarbeid.
 a. Etablere god kommunikasjon og skape forståelse for 
  målene (1-4) til LVS blant politikere og byråkrater 
  innenfor Helse- og Omsorgsdepartmentet, Forsk-
  ningsdepartementet, Stortinget, regionale helseforetak 
  og Legeforeningens Forskningsutvalg.
 b.  Distribuere LVS-Info til alle leger i vitenskapelige 
  hoved- og deltidsstillinger uavhengig av yrkesorganisas-
  jon. 
 c. Skape allmenn entusiasme og forståelse for medisinsk 
  forskning.

Framdrift: Arbeidsprogrammet skal være en fast sak på alle 
styremøter, landsrådsmøter, arbeidsmøter og årsmøter til LVS i 
aktuelt tidsrom.

Revidert 11. mars 2011 i Berlin
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OPtImIStISK FORSKER 
I NY SJEFSJOBB

   AV PETTER ScHANDL SANAKER, STIPENDIAT OG STYREMEDLEM

Aktuelt: Permisjon fra Professor I stilling 
(80%) ved UiB, nytilsatt som avdelingssjef 
ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Univer-
sitetssykehus.LVS har et kontinuerlig fokus 
på vilkår for forskerleger og legedrevet for-
skning. Siste periode har vi særlig arbeidet 
med skjæringspunkter mellom forskning og 
klinikk og mellom basalmedisinsk og klinisk 
medisinsk forskning. Nye integrerte modeller 
for klinikk, forskning og utdanning drøftes 
fortløpende. Da vakte det interesse i LVS da 
det kom oss for øret at en aktiv forskning-
sleder ved Institutt for Indremedisin UiB nylig 
var gått over til hovedstilling i helseforetaket. 
LVS info fant det betimelig å diskutere forsk-
erlegenes situasjon i lys av dette. Vi møter 
Mellgren på hans kontor i det nye Laborato-
riebygget, rikelig belyst av bergensk vårsol 
og gjennom de moderne glassveggene og – 
dørene som preger kontorlandskapet her. 

Gunnar Mellgren
Cand Med UiB 1992
Dr med ved Institutt for Anatomi og Cellebiologi, UiB 1996
Professor ved Institutt for Indremedisin, UiB 2005
Spesialist i Medisinsk biokjemi, Indremedisin og Endokrinologi.
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Basalmedisinsk fundament
Anledningen til intervjuet er Mellgrens foreløpige farvel til 
akademisk hovedstilling, men vi starter med begynnelsen for 
bedre å forstå det aktuelle. Mellgren startet forskerkarriæren i 
basalmedisin, i Professor Døskelands forskningsgruppe innen 
cellebiologi, der forskerlegene var sterkt representert. I tråd 
med LVS’ aktuelle fokus på fallende legeandel i basalmedisinsk 
forskning forteller Mellgren at av totalt syv leger i gruppa den 
gang er kun gruppeleder i dag fortsatt i basalmedisin mens de 
6 øvrige, ham selv inklusive, er i dag i kliniske og parakliniske 
fag. Men dette er ikke hele bildet:
- Jeg må legge til at de fleste av disse 6  i dag er forskerledere 
innen sine felt. Det er gjerne ikke tilfeldig. De grunnleggende 
kunnskapene innen molekylærbiologi og basal endokrinologi 
jeg tilegnet meg den gang har jeg hatt stor glede av, og det la et 
fundament for videre translasjonell forskning.  

Trippeltløp
Den summariske CV-en yter på ingen måte rettferdighet til 
Mellgrens videre karriæreløp etter avlagt doktorgrad i 1996. 
Etter turnustjenesten startet en mangeårig stillingssjonglering 
som foruten professorkompetanse også har ført fram til tre 
medisinske spesialiteter. Den korrekte CVen med oversikt over 
stillingenes start og slutt egner seg knapt på trykk.
-  Jeg tror jeg har hatt alle mulige kombinasjoner av prosent-
satser i klinisk og akademisk stilling. Etter ett år som post-doc 
på fulltid startet jeg i 50% klinikk. Siden har jeg hatt perioder 
med full klinisk stilling eller lavere prosenter. Også etter profes-
soratet i 2005 har jeg hatt prosentvise permisjoner for få i havn 
spesialitetene. Selv om det har vært strevsomt å forholde seg til 
2 ulike arbeidsgivere, har jeg nytt godt av fleksibilitet fra arbe-
idsgivernes side. Sykehuset har blant annet lagt til rette for at 
jeg fikk rett tjeneste til rett tid, så spesialiseringene har forløpt 
effektivt. Utlandsopphold ved Karolinska Instiuttet og i Århus 
er det også blitt tid til, og jeg arbeidet med generell indremedi-
sin i Førde under min kones turnustjeneste.

Dobbeltløp med spesialisering og forskerutdanning er i vinden 
for tiden, men det satses da i første omgang på kombinerte 
spesialist- og PhD-løp. Ved LVS’ forskningskonferanse nylig 
ble det også pekt på behovet for kombinert spesialist/post-doc 
stilling. For Mellgren startet altså spesialiseringen først etter at 
forskerkarriæren var godt i gang. Hvordan ser han på dette, hva 
er den beste modellen?
- For meg var det riktig og viktig å begynne tidlig, jeg tror at 
for mange er dette det beste hvis man skal forfølge akademisk 
karriære. Det var også viktig for meg å holde forskningen gånde 
mens jeg startet den kliniske spesialiseringen, men dette har 
sin pris; å gå indremedisinske primærvakter samtidig som jeg 
hadde veilednings- og forskningslederansvar skal jeg innrømme 
var tøft. Jeg ser at noen kolleger kutter tvert med forskningen 
og vier seg til spesialisering, men ikke alle klarer da å komme 
tilbake i forskning senere selv om det kan ha vært intensjonen. 
Andre igjen starter forskerløpet i høy alder, etter mangeårig 
klinisk virke. Jeg tror det er vanskeligere å drive forskningen 
langt fra et slikt utgangspunkt, men noen klarer det. Min 
personlige vurdering er at skal man drive basalmedisinsk eller 
translasjonell forskning, bør man starte tidlig. 
 

Forskere i ledelsen
Det aktuelle er altså at Mellgren nylig takket ja til avdel-
ingssjefsstillingen ved Hormonlaboratoriet på Haukeland 
Universitetssykehus. Han er i permisjon fra professoratet 
ved Seksjon for endokrinologi, Institutt for indremedisin. 
Hormonlaboratoriet er en relativt liten avdeling med 28 
ansatte inkludert eksternt finansierte stillinger. I tillegg kom-
mer universitetsansatte og studenter som også har deler av sin 
arbeidstid ved Hormonlaboratoriet. Så selv om nye adminis-
trative oppgaver nødvendigvis følger med, er personalansvaret 
overkommelig. Avdelingen er ett av to slike spesiallaboratorier i 
Norge. Mellgren med sin trippelkompetanse må ha hatt betyd-
ning for at han fikk denne ansvarsfulle stillingen?
- Dette er en profesjonsnøytral lederstilling, så det var ikke 
gitt at en lege eller forsker skulle få den. Men når det er sagt, 
mener jeg det må være en klar fordel at leder av en slik spesiala-
vdeling både har den kliniske kompetansen fra endokrinologi, 
laboratoriekompetansen fra medisinsk biokjemi (vi er utdan-
ningssted for deler av begge spesialiteter), og forskererfaringen. 
For tiden er de fleste lederne ved laboratorieavdelingene på 
Haukeland også professorer, så dette er nok også noe som verd-
settes i foretaksledelsen. 

Veien videre
Til sist spørsmålet som har ligget på tunga; Når man tar en slik 
lederjobb i sykehuset, med de endringer i arbeidsoppgaver det 
medfører, ofres da forskningsutsiktene?
- Nei, jeg ser optimistisk på dette. Jeg fungerer i 20 % profes-
sorstilling, og tar sikte på å fortsette med ukentlige veiledn-
ingsmøter med stipendiater i gruppen og annet forskningsrela-
tert arbeid. Undervisning fortsetter også omtrent som før. Per 
i dag har jeg 4 PhD kandidater og 3 post docs, og jeg kommer 
til å fortsette å ta på meg nye. Også tidligere, i perioder med 
full klinisk stilling, fikk jeg tilrettelagt tjenesteplanen slik at 
jeg beholdt minst en dag i uken til forskningsoppgaver. Og 
vi må huske at forskning innen eget spesialfelt også er en del 
av helseforetakets forpliktelser. Dette ansvaret må vi også ta 
alvorlig. Men denne optimistiske holdningen kan jeg ha kun 
takket være at jeg er del av et sterkt forskningsteam med mange 
flinke medarbeidere. Dette har vi kunnet bygge opp innenfor 
universitetssystemet med støtte fra helseforetaket, og det er en 
forutsetning for at jeg kan drive avansert forskning videre med 
kun en liten akademisk stilling. Å skulle bygge opp en tilsvar-
ende forskningsgruppe med akademisk bistilling fra starten ville 
nok vært mye tyngre, om i det hele tatt mulig. 
Etter møtet med Mellgren, sitter vi igjen med et klart og 
tydelig inntrykk av at ervervet professorat, flere spesialiteter og 
avdelingslederstilling 18 år fra avlagt medisinereksamen heller 
ikke har latt seg gjøre uten arbeidsuker som går langt utover 
de 40 timer. Men LVS kan i hvert fall se seg fornøyd med at 
akademisk meritt også her har blitt verdsatt høyt ved tilsetting 
i lederstilling. Og Mellgrens vyer for kombinert laboratori-
eledelse og translasjonsforskning, aktualiserer LVS sitt fokus 
på legeforskernes vilkår i møtepunktet mellom basalmedisin, 
klinisk forskning og klinikk. Vi ønsker Gunnar Mellgren lykke 
til med både forskning og ledelse også i fortsettelsen. 
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Om REGuLERING Av ARBEIDS-
FORHOLD FOR LEGEFORSKERE 
I KOmBINERtE StILLINGER

  LENE BRANDT KNUTSEN, cAND.JUR., FORHANDLINGS- OG HELSERETTSAVD.

Til LVS sitt arbeidsmøte i Berlin den 10. – 13. mars 2011 ble jeg bedt av 
styreleder Amund Gulsvik om å bidra med noen juridiske betraktninger rundt 
ansettelse hos to arbeidsgivere (universitet og helseforetak), samt dagens 
avtaler om samarbeid mellom universitetssykehusene og Universitetene i Oslo, 
Bergen og Tromsø, og NTNU. Det er naturlig nok en viss sammenheng mellom 
disse to problemstillingene, og dette danner bakgrunn for en diskusjon rundt 
arbeidsforholdene for legeforskere i kombinerte stillinger.

Nedenfor følger et sammendrag av min presentasjon i Berlin. 
Her vil jeg først se kort på de problemstillinger som oppstår og 
bakgrunnen for disse, deretter beskrives de rettslige grunnlag 
som regulerer arbeidsforholdene, herunder avtaler som forelig-
ger mellom sykehusene og universitetene. Avslutningsvis foretas 
en oppsummering av dagens situasjon.

Problemstillinger
Det å forholde seg til to eller flere arbeidsgivere, kan i mange 
tilfeller by på utfordringer. For legeforskere med kombinerte 
stillinger ved universitet og sykehus, oppstår det ofte praktiske 
problemstillinger. Det er i disse tilfeller forventet et samarbeid 
mellom arbeidsgiverne. Mange av LVSs medlemmer erfarer im-
idlertid at dette samarbeidet ikke fungerer optimalt. De prob-
lemer arbeidstakerne opplever er av ulik art. Til dels oppstår 
problemstillinger av arbeidsrettslig art, og relaterer seg til lønn, 
ferie, arbeidstid, og lignende. I tillegg til dette, er det blant 
LVS sine medlemmer en viss frustrasjon over arbeidsgivernes 
suboptimale ressursutnyttelse som medfører at kvaliteten på 
dagens forskning, utdanning og helsetjenester ikke når sitt fulle 
potensial.

Bakgrunn for problematikken
Noe av begrunnelsen for at disse praktiske problemene oppstår, 
er at arbeidsforholdene i stor grad reguleres av ulike regelverk 
og avtaler. I tillegg kan det antas at begge arbeidsgivere i størst 
mulig grad ønsker å utnytte den ressurs arbeidstakeren rep-
resenterer, til det beste for sin virksomhet. Et moment som 
ytterligere vil kunne forsterke problematikken, er at arbeidsgi-
vere med et allerede stramt budsjett naturlig nok ofte vil utvise 
en viss tilbakeholdenhet med å gjøre investeringer som andre 

får avkastning av, og hvor egen fortjeneste er usikker. Det kan 
derfor hevdes at dagens ordning hvor forskning, utdanning og 
helsetjenester forvaltes av ulike departementer og ulike arbe-
idsgivere, resulterer i en slags ”allmenningens tragedie”, hvor 
konsekvensen er at ressursene ikke blir utnyttet på den mest 
hensiktsmessige måte.

Ulike rettslige grunnlag
Arbeidsforholdene i sykehus og universitet reguleres av til dels 
de samme og til dels ulike lover. Arbeidsmiljøloven , ferieloven  
og til dels forvaltningsloven  gjelder i begge arbeidsforhold (for 
sykehus gjelder forvaltningsloven for foretakenes virksomhet, 
men for ”saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personal-
saker” gjelder likevel bare lovens kapitler 2 og 3, jfr. helsefore-
taksloven § 5 første ledd). Tjenestemannsloven  og universitet-
sloven  gjelder bare universitetene, mens helseforetaksloven  
bare gjelder helseforetakene.

Universitetene er under statlig eierskap, og man befinner seg 
da på det statlige tariffområdet. - Sykehusene eies derimot av 
helseforetak (det vil si staten ved det aktuelle regionale helse-
foretak), og man er da i Spekterområdet.
I det statlige tariffområdet gjelder Hovedavtalen og 
Hovedtariffavtalen i staten, samt ulike særavtaler. Sykehusene 
reguleres av A-delen i Overenskomsten i Spekter Helse, i tillegg 
til at det enkelte helseforetak reguleres av de respektive B-deler.
Videre er det inngått egne avtaler mellom det enkelte univer-
sitetssykehus og universitet (disse gjennomgås nærmere neden-
for). Ytterligere regulering kan også være inntatt i de ansattes 
individuelle arbeidsavtaler.
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Den ulike organiseringen av sykehus og universitet medfører at 
det ofte blir ulike hjemmelsgrunnlag å forholde seg til dersom 
det oppstår spørsmål vedrørende arbeidsforholdene. Disse må 
således undersøkes i forhold til den enkelte problemstilling. En 
gjennomgang av de ovennevnte lover og avtaler viser dessuten 
at det er vanskelig å si noe generelt om hvordan situasjonen er 
for legeforskere i kombinerte stillinger. Som arbeidstaker med 
to ansettelsesforhold er man altså i stor grad prisgitt et godt 
samarbeid med sine arbeidsgivere, i tillegg til et velvillig samar-
beidsklima arbeidsgiverne i mellom.

Dagens avtaler
Ved henvendelse til universitetene i Tromsø, Trondheim, 
Bergen og Oslo, samt universitetssykehusene, har jeg forsøkt 
å få klarhet i hvilke avtaler som er inngått, og på hvilke måter 
disse får betydning for legeforskere i kombinerte stillinger og de 
problemstillinger som er skissert ovenfor.

Mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus 
foreligger det en rammeavtale om institusjonelt samarbeid.  I 
avtalens formålsparagraf konstateres det først at partene har 
et felles ansvar for helsefaglig forskning og utdanning, jfr. § 
2. Deretter uttales det at avtalen ”har som formål å utvikle et 
institusjonelt forpliktende og langsiktig samarbeid mellom 
Helse Bergen og Universitetet i Bergen (UiB) med sikte på å 
skape ledende fagmiljø innen helsefaglig forskning og høyere 
utdanning”. I bestemmelsens siste avsnitt fremgår det videre at 
det er et mål ”å skape forutsigbarhet samt enes om praktiske 
løsninger vedrørende det organisatoriske og faglige samarbeid, 
samt samarbeidet om materielle og immaterielle ressurser”.  I 
avtalens § 4.2 er det angitt at rammeavtalen skal suppleres med 
nærmere særavtaler. Slike særavtaler foreligger ikke pr. dags 
dato.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i 
Tromsø.  Avtalens formål er å ”gi nødvendige rammer for et tett 
integrert samarbeid innenfor utdanning, forskning og allmenn-
rettet formidling”, jfr. punkt 2. Det anerkjennes at ”samarbeid 
er viktig for a kunne drive helsevitenskapelig utdanning, for-
skning og formidling av høy kvalitet”. Av samme bestemmelse 
fremgår det videre at ”begge institusjoner skal legge til rette 
for medisinsk og helsefaglig forskning i samsvar med institus-
jonenes strategi- og handlingsplaner, samt bidra til å synliggjøre 
institusjonene nasjonalt og internasjonalt”. I avtalens punkt 3, 
femte avsnitt, uttales det at ”UNN HF og Helsefak vil legge 
til rette for å etablere kombinerte stillinger i begge institus-
joner, og tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og 
praksisfelt”. Av punkt 10 fremgår det at partene ”har ansvar 
for å inngå (…) underavtaler”. Underavtaler er foreløpig ikke 
inngått.

Mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF er 
det også inngått samarbeidsavtale.  Avtalens formål er å ”legge 
til rette for en god samordning av ressursene og for at partenes 

lovpålagte forsknings- og undervisningsplikter blir koordinert 
og integrert på en best mulig måte slik at både forskningen 
og undervisningen holder et høyt faglig nivå”, jfr. punkt 2. 
Av avtalens punkt 1, annet avsnitt, fremgår det at ”samarbe-
idsavtalen inngår som den første og overordnede avtalen i et 
sett av avtaler mellom partene som regulerer samarbeidet mel-
lom partene”. 
På en rekke områder er nå nye delavtaler og samarbeidsløs-
ninger under utarbeidelse.  Det er nedsatt egen arbeidsgruppe 
som arbeider med kombinerte stillinger.

Mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, 
NTNU foreligger det en noe mer konkret avtale, som gjelder 
undervisnings- og forskningsplikt for leger, samt fordeling av 
arbeidsplikt i kombinerte stillinger.  Formålet med avtalen er å 
”spesifisere den forståelsen universitetssykehusets og fakultetets 
ledelse har av arbeidsfordelingen mellom institusjonene”. 
Avtalen omhandler kun stillingsandeler og timeantall pr. uke, 
og regulerer således ikke de mange andre problemstillinger 
som kan oppstå i slike arbeidsforhold. Avtalen er pr. dags dato 
under revidering, og dette arbeidet er planlagt sluttført i løpet 
av 2011.

Oppsummering
Det er altså i stor grad inngått samarbeidsavtaler mellom syke-
husene og universitetene som har som mål å utnytte ressursene 
på en bedre måte, og som vil kunne legge til rette for en avklar-
ing av de problemstillinger som oppstår for leger i kombinerte 
stillinger. Samarbeidsavtalene uttrykker arbeidsgivernes beste 
intensjoner. Dessverre er disse intensjonene fulgt opp i liten 
grad, og vi har i dag ingen helhetlig regulering av problema-
tikken. Avtalene er vage og lite håndfaste. I de fleste er det 
forutsatt at særavtaler og underavtaler skal inngås, men dette er 
p.t. ikke gjennomført i nevneverdig grad. 

Det er imidlertid en gledelig nyhet at det er igangsatt arbeid 
med å oppfylle formålsbestemmelsen i samarbeidsavtalen mel-
lom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF, samt 
at avtalen mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske 
fakultet, NTNU, er under revidering. I tillegg ble Den norske 
legeforening og Spekter ved revisjonen av Overenskomsten 
i 2010, enige ”om å nedsette en partssammensatt arbeids-
gruppe hvor man ser på omfanget av kombinerte stillinger og 
konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår”, jfr. protokoll til 
Overenskomsten del A2, punkt V, annet avsnitt. Formålet med 
kartleggingen er å få en oversikt over antall leger med anset-
telsesforhold ved både universitetssykehus og universitet, samt 
å få en generell beskrivelse av deres lønns- og arbeidsvilkår, 
herunder lønnsgodtgjørelse og arbeidstid.

Man kan dermed håpe på at denne positive utviklingen 
representerer en vedvarende trend, hvor det i fremtiden settes 
større fokus på legeforskere i kombinerte stillinger og deres 
arbeidsforhold.
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FORSKNINGSutDANNING 
Av mEDISINERStuDENtER 
OG SPESIALIStKANDIDAtER 

– PRIORItERES DEttE I NORSK LEGEutDANNING I DAG?

EVA GERDTS, GIUSY cASALNUOVO, MARINA DE MARcO.
INSTITUTE OF MEDIcINE, UNIVERSITY OF BERGEN, NORwAY AND DEPARTMENT OF 
cLINIcAL AND ExPERIMENTAL MEDIcINE, FEDERIcO II UNIVERSITY, NAPOLI, ITALY

Jeg er for tiden så heldig å få arbeide i en forskningsgruppe ved Università degli studi di Napoli Federico 
II, ved avdeling for klinisk og eksperimentell medisin ledet av professor Giovanni de Simone. Fokus er 
metabolsk hjertesykdom, en folkesykdom her i campania. campania er det området i Italia som mange 
italienere mener har den beste maten med gode olivenoljer og tradisjonsrike fett- og karbohydratrike 
matretter som ofte krever opptil 2-4 dagers kjøkkenforberedelse enten det gjelder antipasta, pasta eller 
secondo piatto som så etterfølges av formaggi og dolci. Ja, det skal magemål til for å gjennomføre en 
tradisjonell middagsmeny på disse breddegrader. Med endring fra kroppsarbeid på gårdene til moderne 
urban livsførsel er resultatet høy forekomst av fedme og fedme assosiert hypertensjon og type 2 diabetes. 
Selv barnefedme er en folkesykdom her. Selvsagt mekka for en norsk hypertensjonsforsker.

Forskningsutdanning av medisinerstudenter 
og spesialistkandidater i Napoli

Men, det som først og fremst gjør inntrykk er den strøm av 
medisinerstudenter og spesialistkandidater som er tilknyttet 
forskningsgruppen, hver med sine ulike forskningsprosjekter. 
Medisinerstudentene arbeider med sine graduation theses, og 
leger i spesialistutdannelse med sin spesialiserings thesis (fellow-
ship thesis). Til forskjell fra særoppgaven ved medisinerstudiet 
i Bergen, så teller kvaliteten på graduation thesis her med i 
sluttkarakteren studenten får. Det medisinske fakultet her tar 
opp 300-360 studenter årlig, og prosjekter for graduation thesis 
offentliggjøres hvert år. Det er stor konkurranse for å få arbeide 
med de beste forskergruppene. Den gruppen jeg selv er tilkny-
ttet tilbyr 2 årlige forskningsprosjekter som graduation thesis til 
medisinerstudenter. 

Det er særlig de 1-2 siste årene av medisinerstudiet som stu-
denten arbeider med oppgaven som også skal presenteres og 
diskuteres offentlig. For å få litt mer innsyn i hvordan dette 
foregår og hvordan forskning teller i medisinerutdannelsen, in-
tervjuet jeg stud. med. Giusy Casalnuovo som er i avslutningen 
av arbeidet med sin graduation thesis om dette.

Giusy, why did you pick a project in echocardiography?
Since I studied human anatomy in medical school, the heart 
has always been one my favorite organs. When I started learn-
ing echocardiography as a student and met Professor Giovanni 
de Simone, I realized that echocardiography was one of the best 
diagnostic instruments to evaluate heart function and structure 
and I got very interested in this method. I am now determined 
to become a cardiologist in the future, and a thesis in echocar-
diography is therefore very relevant to me. 

How is the graduation thesis evaluated?
The graduation thesis is evaluated by a scientific committee 
that can assign a maximum of 11 points for an experimental 
thesis and up to 7 points for a descriptive thesis. The experi-
mental thesis is based on a scientific project with data collec-
tion with the results presented as a full paper in a national or 
international peer reviewed medical journal. The descriptive 
thesis is based on reviewing previous publications or medical 
cases which are presented solely in the graduation thesis. Of 
note, the points earned from the graduation thesis are included 
in the final grade as part of the maximal 110 points that can be 
achieved during the study. A particularly high quality experi-
mental thesis on top of good grades throughout the study may 
lead to graduation with 110 points con laude, which recognizes 
special high quality.   
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Is the graduation thesis of importance for future carrier?
If the thesis is published in an international medical journal 
or contain important results that are noticed in the medical 
circles, the thesis may significantly influence career. First, the 
topic of your graduation thesis as well as the grades from medi-
cal school is the bases for selection of applicant for internship 
and fellowship. Typically, an experimental thesis in cardiology 
is the best basis for a fellowship in cardiology, and those with 
highest grades and international publications will be chosen at 
the most prestigious institutions.

In your opinion, what will you learn from this thesis?
Besides getting to know scientific tools, having the chance to 
work with great professional scientists is a true inspiration be-
yond the thesis itself. Also, I have acquired knowledge on how 
to organize a scientific project starting with a hypothesis and 
ending with a publication. I have also learned to do statistics 
and improved my skills in critical thinking and analysis of 
medical publications. 

Alle spesialistkandidater må også gjennomføre en vitenskapelig 
oppgave som del av sin utdannelse. Fellowship thesis må være 
bestått for å få board cerificate, spesialistgodkjenning. Tema for 
denne avhandlingen må være innenfor samme fagområde som 
spesialiseringen. Ved Department of clinical and experimen-
tal Medicine, forøvrig 1 av 2 indremedisinske avdelinger ved 
Federico II Universitetssykehuset, gjennomføres årlig 13-15 
fellowship theses i indremedisin (som kan inkludere ekkokar-
diografi), 9-12 i kardiologi og 5 i “emergency medicine” som 
her er akutte hjertetilstander som ikke krever respiratorbehan-
dling og selvsagt driftes av hjertespesialister. Typisk danner 
fellowship thesis grunnlaget for en original forskningsartik-
kel som publiseres i nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift.  
Forskningsgruppen jeg arbeider i tilbyr hvert år forskning-
sprosjekter til 2 spesialistkandidater med tanke på fellowship 
theses. Dette brukes bevisst til å tiltrekke seg de beste kandi-
datene. For å få litt mer innsyn i hvordan forskningsoppgaven 
gjennomføres i spesialiseringen, stilte jeg noen spørsmål til PhD 
stipendiat Marina De Marco som akkurat hadde gjennomført 
spesialisering i generell indremedisin:

Marina, what is a fellowship thesis?
This thesis is a research study performed by the specialist can-
didate at the end of the fellowship program. Performance of the 
research project is mandatory in order to get the board certifi-
cate and degree. It consists of a manuscript based on personal 
data collection typically performed during the last 2 years of 
fellowship. The thesis is maximum 50 pages and written in the 
typical scientific paper style with background, aim of the study, 
results and conclusions. 

In your opinion, what did you learn from your thesis?
During the performance of the thesis I had the opportunity 
to be actively involved in a research project, including partici-
pating in planning the study, collecting data (usually a good 
occasion to improve clinical skills and to learn how to perform 
new techniques), analyzing and critically revisiting data and 
finally writing the thesis. During the preparation of the thesis 
I learned research methods, I improved knowledge on clinical 
or laboratory skills, and this work also lead to scientific skills 

including organization of research work, increased analytic ca-
pacity towards previous publications and I am able to write and 
understand scientific papers. The thesis also gave me a personal 
publication to cite. 

Does the fellowship thesis have any importance for future 
carrier?
The title and the topic of the fellowship thesis is usually 
mentioned in the curriculum vitae of the candidate and may 
particularly impact future carrier if it has been published in an 
official journal. The impact is reflected by the impact factor of 
this journal, but the fellowship thesis may also represent the 
starting point of a PhD scholarship at a University hospital or 
open other university research programs. Community hospitals 
or private pharmaceutical companies might also be interested 
in the topic of the thesis, which then might help the candidate 
to be selected during job application. 

Forskningsutdannelse av medisinerstudenter i 
Bergen

Ved Universitetet i Bergen er det i likhet med andre norske 
universitetet opprettet egen forskerlinje for medisinerstudenter 
med 1 års lengre studievarighet og krav om 1 publisert artikkel 
i tillegg til den obligatoriske særoppgaven. Tanken var blant 
annet at et tidligere møte med forskning og innlemming i 
organisert forskningsarbeid ville bidra til bedre forskerrekrut-
tering. De 10 plassene på forskerlinjen er imidlertid vanskelig å 
fylle. Det er ikke attraktivt for medisinerstudenter å bruke 1 år 
ekstra tid på studiet når dette ikke fører til kompetansebeløn-
ning i form av høyere lønn eller fortrinn ved senere ansettelser. 
Øremerkete 2-årige PhD stillinger er opprettet for å gi tilbud 
om påbygging til PhD for forskerlinjestudenter som ønsker det. 
Men det bør neppe være automatikk i at forskerlinjestudenter 
er garantert PhD stipend. I likhet med øvrige PhD stipendi-
ater bør også forskerlinjestudentene konkurrere om å få PhD 
stipend, og bare de beste bør belønnes. Det er også vanskelig 
å se logikken i at disse stillingene skal være 2-årige, strippet 
for krav til deltakelse i undervisning. Ville ikke nettopp unge, 
entusiastiske PhD kandidater akkurat ferdige med sitt medisin-
erstudium på forskerlinjen være flotte rollemodeller for unge 
studenter som overveier om forskerlinjen er noe for dem? Da 
fikk vi kanskje fylt opp plassene??
I prinsippet kan alle medisinerstudenter eksponeres for 
forskningsutdannelse i forbindelse med gjennomføring av 
særoppgaven. Ved medisinerstudiet i Bergen tilbys både forsk-
ningsprosjekter og journalgjennomganger som studentoppgav-
er, de sistnevnte i flertall. Et forskningsprosjekt er selvsagt mer 
arbeidskrevende, og blir med en ordning der særoppgaven bare 
skal gjennomføres ikke så attraktivt. De siste årene har stadig 
flere studenter ønsket å være 2-3 som samarbeider om samme 
oppgave. Det er klart at smarte studenter ikke ønsker å bruke 
mye tid på en særoppgave som ikke har betydning for karak-
teren. Men kanskje påvirkes også dagens medisinerstudenter 
av den manglende interesse, forståelse og prioritet av forskning 
som preger Norge fra statsministeren og nedover. Et permanent 
hvileskjær, spør du meg.



Forskningsutdannelse av spesialistkandidater 
i helseforetak i dag
For å sikre at kravet om forskning i norske helseforetak opp-
fylles, er det nødvendig med forskningsutdannelse både av 
medisinerstudenter og spesialistkandidater. Bare slik kan vi op-
prettholde høy, forskningsbasert kvalitet i pasientbehandlingen. 
I Norge er det en minoritet av utdannete leger som gjennom-
fører PhD utdanning. Mens vi i dag har krav til forskning-
skompetanse både hos medisinstudenter og overleger i helse-
foretakene, så er det et paradoks at ordinær spesialistutdannelse 
ikke inneholder konkrete krav til forskningskompetanse. Ved 
spesialiteten indremedisin og kirurgi har tvert imot tellende 
tjeneste for 3 til 5 års forskerutdannelse blitt redusert fra 12 
måneder til 6 måneder. Denne reduksjon i tellende forskn-
ingstid for spesialiteten kirurgi og indremedisin kan ikke 
tilbakeføres til noen dialog mellom ledelsen av universitet og 
helseforetak. Den har imidlertid gitt forskningens rolle i utdan-
nelsen for disse spesialitetene et kraftig tilbakeslag og skapt stor 
frustrasjon blant unge legeforskere og forskerlinjestudenter.
Mange spesialiseringsløp er allerede kompliserte å gjennom-
føre med detaljerte krav til tjenestested, stillingskategori og 
tjenestens faktiske innhold. Tilleggskrav om forskningskom-
petanse som ledd i spesialiserings ønskes derfor kanskje ikke 
umiddelbart velkommen verken av helseforetakene eller av den 

enkelte spesialistkandidat eller av Yngre Legers Forening. Men 
systematisk utdanning i forskning er åpenbart nødvendig for at 
myndighetskravet om forskning i helseforetakene skal bli noe 
annet enn en festtale. Gevinsten vil videre være høyere kvalitet 
på legearbeidet i helseforetaket.
Erfaringen viser at sykehusleger uten forskningskompetanse 
ikke forsker. Avdelingssjefer uten forskningskompetanse 
legger heller ikke til rette for forskning i avdelingen. Det bør 
derfor ikke bare være Leger i Vitenskapelige stillinger som 
har interesse av å få innført formelle krav til forskningsutdan-
ning som del av spesialistutdannelsen. Dette er i høyeste grad 
i helseforetakenes interesse. Faktisk er helseforetakene pliktige 
til å interessere seg for dette for å kunne levere forskning som 
altså i loven er sidestilt med pasientbehandling. Det er ikke 
tilstrekkelig å innføre krav om at avdelingssjefer ved kliniske 
avdelinger må inneha forskningskompetanse for å oppnå dette. 
Forskerutdanning må implementeres formelt i spesialistutdan-
ningen og nye typer utdanningsstillinger som integrerer PhD 
grad og spesialisering må etableres. Det er på høy tid at Den 
norske legeforening utover LVS tar forskning på alvor ved 
å følge opp disse forslag. En god start vil være å gjeninnføre 
regelverket om at forskningsarbeid kan telle inntil 12 måneder 
av spesialisering i generell indremedisin og kirurgi. 
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Ingen har varda den vegen du skal gå

ut i det ukjende, ut i det blå
Dette er din veg.

Berre du skal gå han. 
Og det er uråd å snu

Og ikkje vardar du vegen,du hell.
Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell. 

Olav H Hauge 
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KOmBINERtE StILLINGER – 
PENSJONSREttIGHEtER

  AV SIGNE GERD BLINDHEIM, FAGSJEF FORHANDLINGS- OG HELSERETTSAVDELINGEN/SEKRETARIATSLEDER 
  I OVERLEGEFORENINGEN

Legeforeningens sekretariat har i den senere tid fått flere henvendelser om hvorvidt fast tilknyttet bistilling 
ved universitet inngår i pensjonsgrunnlaget sammen med pensjonsgrunnlaget for hovedstilling i helse-
foretak/sykehus i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). De fleste er kjent med at man gjennom år har 
hatt ordninger i Statens pensjonskasse som sikrer at leger med hovedstilling ved universitet og bistilling 
ved helseforetak/sykehus har fått bistillingen medregnet i pensjonsgrunnlaget i Statens pensjonskasse

Hovedstilling ved universitet – Statens pensjonskasse
Gjennom et vedtak i Sosialdepartementet 17.10. I 1977 ble 
det fastsatt at leger med hovedstilling ved universitet og fast 
tilknyttet bistilling som overordnet lege ved ikke statlig univer-
sitetsklinikk, med virkning fra 01.01.1977 skulle ha bistillingen 
medregnet i sitt pensjonsgrunnlag. I forbindelse med helsefore-
taksreformen, ble eksisterende ordninger for aktuelle stillings-
kombinasjoner videreført.
Det foretas innmeldinger i Statens pensjonskasse for den sam-
lede stilling. Som tidligere er det et krav at bistillingen er fast 
tilknyttet hovedstillingen. Lønn fra bistillingen skal ses i sam-
menheng med lønn for hovedstillingen og summen av pensjon-
grunnlaget begrenses til 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp. 
1G er pr. 01.05.2010 kr. 75 641) 

Hovedstilling i helseforetak – Kommunal landspen-
sjonskasse (KLP)
Med virkning fra 01.01. 1977 ble tilsvarende ordning gjort 
gjeldende for medlemmer av KLP, og fra 01.05 1978 ble det 
inngått ny tariffavtale hvor de daværende fylkeskommunale 
sykehusene garanterte den pensjon som legens pensjonsgrunn-
lag ville gitt i Statens pensjonskasse. Det betyr at overordnede 
leger med hovedstilling i helseforetak/sykehus med tilknyttet 
ansettelse og bistilling ved universitet skal ha bistillingsgodt-
gjørelsen med som pensjonsgivende inntekt (også i dette tilfel-
let samlet sett begrenset til 12 G). 

Det kan imidlertid virke på de henvendelser vi har mottatt i 
Legeforeningen som om denne ordningen er mindre kjent for 

våre medlemmer og for arbeidsgiver enn ordninger hvor hoved-
stillingen er innmeldt i Statens Pensjonskasse.

Finansiering
Fram til 2004 ble pensjon av bistillingsgodtgjørelse ivaretatt i 
en egen ordning i KLP. Denne  ordningen opphørte som sådan 
pr. 01.07.2004, men opptjente rettigheter før 01.07.04 blir 
stående i ordningen. For opptjening fra 01.07.04 ivaretas pen-
sjonsrettighetene gjennom driftspensjon, det vil si at pensjonen 
utbetales av KLP og finansieres løpende over bistillingsarbeids-
givers drift.
Som følge av ovennevnte bestemmelser skal KLP utbetale sam-
let pensjon for både hoved- og bistillingen, når hovedstillingen 
er innmeldt i KLP.

Søknad om pensjon
Helseforetaket må gjøre KLP oppmerksom på om legen har, 
eller har hatt, en bistilling ved universitetet som er tilknyttet 
hovedstillingen, dersom lønn i hovedstillingen er lavere enn 
12 G (for tiden 907. 692) ved pensjoneringstidspunktet. 
Meldingen må sendes samtidig som det søkes om pensjon for 
vedkommende og uavhengig av hvilken pensjonsytelse det 
søkes om. KLP må i den forbindelse få oppgitt både tidsperi-
ode og lønn i bistillingen. KLP vil da sørge for at pensjonen 
blir beregnet ut fra samlet pensjonsgrunnlag, maksimert til 12 
G. Økning av pensjon som følge av bistillingen vil bli belastet 
biarbeidsgiver.
Ettersom biarbeidsgiver er forpliktet til å dekke pensjonsut-
giftene til ovennevnte bistillinger, har KLP utarbeidet en egen 
avtale til universitetene om dette. 

Som ansatt må du være særlig oppmerksom på følgende:
•	 At	din	arbeidsgiver	i	hovedstillingen	til	enhver	tid	også	har	registert	at	du	har	en	tilknyttet	bistilling	og	at	den	
 kombinerte stillingen dermed samlet sett utgjør 100 % stilling. Dette har betydning for at du skal kunne oppnå
 minimum 30 år i 100 % stilling som er ett av  kriterienefor full pensjon.  
•	 I	tillegg	kommer	betydningen	av	inntekten	fra	bistillin	gen	for	pensjonsgrunnlaget,	dersom	inntekten	i	hovedstillingen	
 på pensjoneringstidspunktet er lavere enn 12 G.



FRAmtIDEN 
SKAPES Nå 

- BASALmEDISINENS 
ROLLE FOR NORSK HELSEvESEN

EN OPPSummERING Av LvS FORSKNINGSPOLItISKE KONFERANSE 
28. – 29. APRIL 2011

AV HANNE FREDLY OG GRO ØSTLI EILERTSEN

LVS forskningspolitiske konferanse 2011 fant sted i Oslo, og det var et stort engasjement med mange gode 
foredragsholdere og innspill. Lav rekruttering av medisinere til basalfagene, basalforskningens plassering i 
helsetjenesten, ingen klar definert forskerkarriere og lønnsforskjeller mellom klinikere og legeforskere var 
tema som gikk igjen i flere foredrag. Vi gir her en kort oppsummering over synspunkter som ble fremmet i 
løpet av disse dagene.

Basalmedisin i skjæringspunktet 
mellom universitet og sykehus

Jan Bjålie, insti-
tuttleder ved UiO 
la vekt på at der er 
blitt gradvis større 
forventninger til 
å videreformidle 
basalkunnskap til 
klinisk virksomhet. 
50 % av de fast 
ansatte ved insti-
tutt for medisinske 
basalfag (IMB) er 
medisinere, men det 

er lav rekruttering av medisinere til PhD stillinger. Dette må 
endres ved hjelp av lønnsutvikling, tilgang til forskningsmidler, 
flere faste vitenskapelig stillinger og fokus på mulige exit-strat-
egier. I tillegg til en kobling mellom basalforskning og sykehus, 
som kan gi optimale muligheter for faglig samvirke, er en 
tilhørlighet til universitetet med akademisk frihet viktig.

Den neste foredrags-
holderen var Stein 
Ove Døskeland fra 
UiB som innledet 
med følgende utsagn: 
Basalmedisineren – en 
anakronisme? Han 
hevdet at det er et 
paradoks at medisin-
ske basalfag står faglig 
sterkere nå og er i en 
mer dynamisk ut-
vikling enn noen gang 
tidligere, samtidig som 

antall leger innen basalfag reduseres betydelig. 
Rekrutteringsproblemer av medisinere til basalmedisinen 
skyldes delvis lav status blant fagfeller, dårlige lønnsvilkår og 
for lite ressurser til å spille i den internasjonale toppdivisjon, 
mente Døskeland. En løsning på dette er at stipendiatstillinger 
utlyses med delt veiledning mellom kliniker og basalforsker. 
Medisinere i basalfag bør få bistilling ved relevant sykehusavdel-
ing og omvendt bør klinikerer/ paraklinikere få bistilling innen 
basalfag. Basalfag bør også få del i forskningsbevilgingene fra 
helseforetakene.
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Videre uttalte Døskeland at på sikt kan det være aktuelt å 
bygge ut rene forskningsinstitutt (lignende Radiumhospitalet 
kreftforskningsavdeling). Med tanke på å få klinisk relevant 
undervisning i preklinikken kan pre-pensjonerte eller pensjon-
erte klinikere/patologer ansettes som lærere i deltidsstillinger. 
Slike endringer kan føre til at basalfagene vil betone seg mer 
attraktive. 

Anne Husebekk, prodekan ved UiT la vekt på at ”medisin” 
omfatter både klinisk medisin og basalmedisin og at det 
derfor er underlig å skille dette. Begrepene ”Klinisk medi-
sin – Helse – Basalmedisin”, bør sees på som en enhet. Vi må 
derfor jobbe med at basalmedisinen integreres i klinikken, og 
at det ikke er byråkrati som skiller mellom klinisk forskning 
og basalforskning. I dag er klinisk forskning underlagt Helse- 
og omsorgsdepartementet mens basalforskning er underlagt 
Kunnskapsdepartementet.

Forskning som kvalitetsindikator for 
helsetjenesten
John Torgils Vaage er direktør for forskning og innovasjon 
i Helse Sør-Øst (HSØ). Han fortalte at i årene 2005-2008  
brukte HSØ 60 – 70 % av de nasjonale forskningsmidlene, 
og det er et betydelig uforløst potensial for innovasjon i HSØ 
med en klar politisk målsetting i å utnytte dette. Fra 2012 har 
HSØ planer om at karrierestipender skal fylle ut gapet mellom 
post doc og fast stilling for de som satser på en karriere innen 
forskning. 

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening informerte 
at forskning er en av seks satsingsområder for legeforeningen og 
et hovedpoeng i statusrapporten 2011, ”Mål oss på kvalitet ikke 
bare på produksjon”. Hun mente at forskning må måles, og at 
i dag er det for få kvalitetsindikatorer. Utdanning, fagutvikling 
og forskning virker sammen, og det er underlig at beløpet som 
Norge bruker på kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten 
ikke er tilgjengelig i offentlige datasett (McKinsey 2011). 
Forskning må være integrert i klinikken for å sikre god kvalitet, 
mente Janbu. Hun kom med enkle forslag på hvordan dette 
kan gjøres - forskning i internundervisningen på sykehu-
savdelinger, forskere som veiledere og at kompetanseutvikling 
bør inkluderes i planer og budsjett. God forankring av forskn-
ing i styringslinjen og ledelsen i sykehusavdelingene er en fo-
rutsetning for å lykkes med kvalitetsforbedring men resultatene 
må etterspørres fra ledelsen på alle nivåer, var konklusjonen til 
vår president.

Geir Bukholm fra Kunnskapssenteret mente at man må kunne 
måle helsetjenesten og viste til en studie fra NIFU der det 
faktisk var en signifikant korrelasjon mellom overlevelse av 
hjerteinfarkt/hjerneslag og ressursinnsats innen forskning.

Utvikling av forskerkarrierer, 
hvordan skal det gjøres?
Maria Starborg fra Vetenskapsrådet i Sveige fortalte om 

rådets funksjon, om hvilke type stipendier de lyste ut og om 
søkermassen. Fra 1.januar 2011 har det imidlertid skjedd en 
endring som medfører at universitetene selv har styring på 
ansettelse av forskningspersonell. Det er ennå tidlig å si hva 
denne endringen konkret vil medføre men foreløpig tilbyr 
man færre stipentkategorier enn tidligere. Generelt ser man 
en stadig økende mengde søknader til samme antall stipender, 
aktuelt får 6 % innvilget søknad om heltidsstipend, 12 % får 
halvtidsstipend.

Marianne Harg, president i Tekna, fortalte at 10 % av deres 
medlemmer er forskere, fortrinnsvis innen naturvitenskap/ 
realfag. Et aspekt i dette bildet har vært den store andelen 
søkere til forskningsstillinger med utenlandsk bakgrunn; opp 
mot 90 %. Tidligere måtte disse forlate landet etter endt dok-
torgrad men nå blir flere og flere værende i Norge. For Tekna-
medlemmene er det i utgangspunktet urasjonelt å bli værende i 
akademia ift næringslivet: det gir lavere lønn og mindre stabile 
arbeidsforhold. Hun nevnte Bonsai-effekten; at man utdanner 
stadig flere forskere men uten å gi dem muligheten til å vokse 
seg store.

Hilde Nebb, forsknings-
dekanus ved UiO, opp-
summerte betydning og 
status for forskning i det 
norske samfunnet. Hun 
hevdet at medisin- og 
helseforskning fremdeles 
har stor prioritet men 
at det er bekymrings-
fullt med den relative 
nedgangen av stipendi-
ater og post docs med 
legebakgrunn.

Frode Vartdal, dekanus ved UiO informerte at IMB har lav 
rekruttering av medisinere til PhD. Det er ca 200 PhD stu-
denter og kun 10 % av disse ender opp i en fast stilling som 
professor eller førsteamanuensis ved UiO. Vartdal foreslo at den 
lave rekrutteringen av medisinere ved IMB kan løses med at 
noen PhD stillinger kan være øremerket leger. Det kan utlyses 
færre PhD og flere post doc stillinger, samt rekruttere flere leger 
i stillinger med dobbeltløp (PhD og legespesialist). Sykehus, 
universitet og legeforeningen må samarbeide om dette. Vartdal 
var klar på at lederne i de kliniske avdelingene er nøkkelper-
soner og at tydelige sjefer som klarte å prioritere forskning har 
best produksjon. 

Hege Torp, avd. dir. i NFR mente løsningen er bedre karrierev-
eier der forskeropplæringen er viktig for å få til en god for-
skerkarriere. Midlertidige stillinger har økt mest de siste årene, 
og nesten alle pengene universitetene får fra forskningsrådet går 
til rekrutteringsstillinger. 

Svend Davanger, LVS tillitsvalgt ved UiO la også stor vekt på 
forskningskarrierer og anbefalte små forskningsgrupper og tett 
kontakt mellom veileder og PhD kandidat. Kursing, coaching 
og miljøskifte er viktig i en forskningskarriere, og ved fast
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ansettelse bør man få fast grunnbevilgning til drift og adminis-
trativ støtte til økonomi, innkjøp og skriving av søknader.

Hege Gjessing, leder i Ylf ba oss reflektere over følgende: Hva 
er målene våre? Vi må kunne argumentere for målene våre. 
Forhandling med stat for særbehandling for legene i forskerstill-
inger er det jobbet med i flere år uten resultat. Hoverbarrierer 
mot å velge en forskningskarriere er lav lønn, problemer med 
å kombinere forskning og klinikk og merittering. Hun stilte 
videre spørsmål om universitetene har spilt seg ut på sidelinjen 
da akademia ikke er i samsvar med lønnsøkningen. Gjessing 
foreslo at vi må arbeide videre med å definere konkrete mål 
med gode begrunnelser for disse, ha et tettere samarbeide med 
RHF ene, opprettholde forhandlinger med Spekter og fortsette 
med politisk påvirkning

Framtidens medisin skapes nå: 
Hvordan sikre god rekruttering av de beste 
hodene til norsk medisinsk forskning? 

Dette var en paneldebatt hvor deltagerne initialt presenterte seg 
og sitt synspunkt:

Bjørn-Tore Gjertsen (professor UiB) mente at det er viktig å ha 
akademisk kompetanse i ledelsen for å videreutvikle forsknin-
gen, samt at det personlige motivet for at man velger å forske er 
viktig.

Kjell Maartman-Moe (Ap, forskningspolitisk nettverk) mente 
at alle som ønsker å forsøke forskning skal ha mulighet til det; 
hvordan vet man egentlig hvem som er de beste hodene for 
forskning? Man må også kunne undervise, formidle til offent-
ligheten og samarbeide. Lovpålegg om forskningsvirksomhet 
burde foreligge også for kommunehelsetjenesten

Tord Lien (Forsknings og utdanningskomiteen, Frp) sa at for å 
sikre rekruttering må det være attraktivt å gå mot toppen innen 
akademia; bedre generelle vilkår inkludert bedre støttefunk-
sjoner. Utvikling av dobbeltløp!

Henning Warloe (Forsknings og utdanningskomiteen, H) sa at 
noe av problemet er at forskningsansvaret faller mellom flere 
departementer; dette gjør at ingen fronter eller tar ordentlig 
ansvar for det. Man ønsker større lønnsforskjeller og større 
ambisjoner for Norge om forskningsnasjon.

Marie Høvik (forkerlinjestudent UiB) presenterte problemer og 
tiltaksforslag ift rekruttering av studenter til forskning. Hennes 
forslag til tiltak var bl.a at forelesere og forskerstudenter må 
”selge” forskning ved alle mulige anledninger, skape et fel-
lesskap for studentforskere samt bryte ned fordommene mot 
forskning.

Amilton Fernandes (forskerlinjestudent UiO) pekte også på at 
forskerstudenter må reklamere for valget sitt. Han mente også 
at forskning var for de som hadde ekstra ressurser til å prioritere 
dette i tillegg til studiet.

Avslutningsvis ble følgende tema diskutert:
- Problemer ift midlertidige stillinger og byråkrati innen 
forskningen
- Media setter dagsorden - det er ikke interessant nok med 
forskningspolitikk
- Hvordan leve som forsker; kan man leve med konkurranse 
om midlene i midlertidige stillinger eller har man større behov 
for trygghet/ forutsigbarhet?
- Mer av forskningsmidlene må gå til forskerne ved univer-
sitetene; det er disse som er de profesjonelle på denne arenaen
- Normalisere sektoren ift stillinger ved universitetene; fjerne 
tjenestemannsloven og innføre arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt direkte:

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12

www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott

 Arvid Bakken 
telefon 909 11 743 eller
arvid@offset-trykk.com

Frode Geving
telefon 930 96 528

frode@offset-trykk.com

Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medarbeidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil 
via hjemmesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  
så ser du hvor enkelt det er.
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EINAR ARvID SvENDSEN 
28. APRIL På DOmuS ODONtOLOGIcum, OSLO

Einar Svendsen er født 9. august 
1945 på Fugløya i Gildeskål, Salten 
i Nordland. Han har sine røtter 
blant nordlandske jektskippere langs 
Helgelandskysten og høvedsmenn på 
Lofothavet. 
Svenden tok eksamen artium ved Bodø 
gymnas, studerte medisin i Sveits (me-
disinsk embetseksamen ved Universität 
Basel i 1972), norsk legeautorisasjon 
i 1973, kreert til dr. med. i 1981 ved 
Universitetet i Tromsø og spesialist i pa-
tologi siden 1981. Siden 1980 har han 
vært ansatt ved Universitetet i Bergen 
og Haukeland Universitetssykehus hvor 
han var prosektor og overlege og fra 
1990 professor og overlege ved hen-
holdsvis Gades institutt og Avdeling for 
patologi. 
Einar Svendsens innsats for leger i 
vitenskapelige stillinger er som tillits-
valgt i mer enn 20 år først for OF og 
senere for LVS. Han har siden 2002 
vært avdelingstillitsvalgt for LVS i 
Hordaland legeforening, styremedlem 
i lokalt LVS lag, medlem av nasjonal 
valgkomite for LVS og landsråds-
medlem av LVS i 10 år. Han har vært 
med å skape et meget godt samarbe-
idsklima mellom LVS, OF og YLF ved 

Haukeland Universitetssykehus som kan 
være en modell for andre akademiske 
miljøer og universitetssykehus i Norge. 
Einar sitter i styret for Akademikerne 
ved Universitetet i Bergen og er 
stedfortreder for hovedtillitsvalgt i 
Universitets Forhandlingsutvalg. Han 
er høyt anerkjent blant lederne av 
de andre medlemsorganisasjonene i 
Akademikerne og en driftig forhan-
dler både i statlig tariffområdet ved 
Universitetet og i Spekter tariffområ-
det ved Helse Bergen. Hans fokus har 
alltid vært å gi leger med vitenskapelig 
interesser bedre arbeids- og lønnsforhold 
og øke rekruttering av legeforskerne. 
Han har framført sine forskning-
spolitiske synspunkter i et femtitalls 
publikasjoner både i lokale aviser som 
Bergens Tidende og Bergensavisen, 
men også i universitets På Høyden, 
Legeforeningens Tidsskrift, Hordalands 
legeforenings Paraplyen og i bladet for 
Leger i vitenskapelige stillingers ”LVS 
Info”. Han har vært organisator for en 
rekke arrangementer i regi av LVS i 
Bergen som har synliggjort tidsaktuelle 
utfordringene for legeforskere.
Som tillitsvalgt har han ivaretatt inter-
essene til mange leger i vitenskapelige 
stillinger som har kommet i konflikt 
med sin arbeidsgiver. Hans evne til å 
lytte og ivareta har blitt meget høyt 
verdsatt av alle som har tatt kontakt 
med han for å få hjelp. Han har sett mu-
lighetene hvor andre har vært fortvilte.

Einar har alle de egenskapene som LVS 
ønsker at tillitsvalgt skal være i besit-
telse av: han er kunnskapsrik hva angår 
hovedavtaler, hovedtariffavtaler, lokale 
tilpassningsavtaler, omstillingsavtaler og 
han er rik på erfaringer etter mer enn 30 
år ansettelse ved Universitetet i Bergen 
og Haukeland Universitetssykehus. 
Han er samarbeidsvillig, tillitskapende, 
arbeidsom og utholdende. Han har gode 
evner til kommunikasjon både i skrift 
og tale.
Einar Svendsen har vist en enestående 
omsorg for alle i sin nærhet enten de er 
medlemmer av OF, YLF eller LVS. LVS 
vil takke han for enestående innsats i 
alle disse årene . Han er en rollemodell 
for mange tillitsvalgte. LVS synliggjøre 
sin takknemlighet ved å gi professor 
og overlege Einar A. Svenden LVS 
Orkidepris i 2011.

Landsrådet i LVS besluttet å tildele professor og overlege Einar Arvid Svendsen 
ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus årets Orkidepris
for fremragende innsats for å fremme interessene til leger i vitenskapelige 

stillinger i medisin i Norge

LVS Orkidépris 2011
LVS’ pris for fremme av legeforskerns kår tildelt
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LVS Orkidépris 2012
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å dele ut Orkidéprisen årlig.
Statuttene for prisen er som følger:

1. LVS’ orkidepris tildeles personer som påskjønnelse for fremragende 
 innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger 
 i medisin i Norge.

2. Prisen deles ut på LVS årsmøte etter innstilling fra et utvalg som
 består av leder, et styremedlem og et medlem av LVS landsrådet. 
 Begge kjønn skal være representert. Innstillingen skal være ferdig 
 før LVS rådsmøte og legges frem for rådet til godkjenning.

3. LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen

Neste prisutdeling vil være under årsmøtet i april 2012.

 Forslag sendes til: LVS’ orkidépris, v/leder Kirsti Ytterhus, 
 Universitetset i Tromsø  innen 15.03.12

Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo


