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Styret & sekretariat i LVS for 2009-2011

Leder                                    
Professor/overlege Amund Gulsvik
Inst. for indremed., Universitetet i Bergen 
og Lungeavd. Haukeland univ.sykehus
Tlf. arb:  55 97 32 42  
Telefaks:  55 28 77 62
E-mail:  amund.gulsvik@med.uib.no
Privat:  Gerhard Grans vei 70, 
 5081 Bergen
Tlf. priv:  22 14 61 97 
Mobil:  414 18 935      

Medlem 
Professor Anne Spurkland
Universitetet i Oslo - Det medisinske 
fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Tlf. arb:  22 85 11 73  
E-mail:  anne.spurkland@labmed.uio.no
Privatadr:  Per Kvibergsgt. 22, 0478 Oslo

Medlem  
Professor Kirsti Ytrehus
Universitetet i Tromsø
Tlf. arb:  77 64 47 81 
 E-mail:  kirsty@fagmed.uit.no   
Privatadr:  Skolegt. 44, 9008 Tromsø
Tlf. priv:  77 68 66 41   
Mobil:  951 06 332

Medlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf. arb:  72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 
 73 52 35 53
Telefaks:  72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail:  anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Privatadr: Lokesv. 10, 7033 Trondheim
Tlf. priv:   73 968466    
Mobil:  934 48 912   
Priv.faks:  73 963104      

Medlem
Stipendiat Petter Schandl Sanaker
Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Bergen - Det medisinske 
fakultet, 5021 Bergen
E-mail:  ptsa@helse-bergen.no
Privatadr:  Østre Hopsv 19, 5232 Paradis
Tlf. priv:  55 99 11 36  
Mobil:  996 03 448

Varamedlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57. Faks: 73 86 75 46
E-mail:  helge.b.pettersen@ntnu.no
Privatadr:  Arne Garborgsv. 45 E, 
 7024 Trondheim
Tlf. priv:  72 55 88 90   
Mobil:  917 50 145

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad
Tlf. arb: 77 62 61 25  
Telefaks:  77 62 72 58
E-mail: gro.eilertsen@uit.no  
Privatadr: Christian VII’gt 14, 
 9012 Tromsø
Tlf. priv:  77 61 88 75   
Mobil:  930 13 289   

Varamedlem 
Stipendiat Hanne Kristin Fredly
Institutt for indremedisin, 
Universitetet i Bergen, 5021 Bergen
Telefaks:  77 62 72 04
E-mail:  hanne.fredly@med.uib.no 
Privatadr: Baglergate 4 A, 5032 Bergen
Mobil:  957 90 844

Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme 
Mail: bente.kvamme@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb:  23 10 91 62/23 10 90 00 
Telefaks:  23 10 91 50
Priv. adr:  Drasundvn. 27, 3189 Horten
Tlf. priv:  33 03 95 33  
Mobil:  922 51 299 

Advokatsekretær 
Britt C. Thoresen 
Mail: britt.thoresen@legeforeningen.no 
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb:  23 10 91 56/23 10 90 00 
Telefaks:  23 10 91 50
Priv. adr.  Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Tlf. priv:  22 10 45 45  
Mobil:  909 71 915
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Forskningsbasert medisin endres ved ytre rammebetingelser 
til helsevesenet og de medisinske forskningsmiljøene. Leger i 
vitenskapelige stillinger påvirker rammebetingelsene for forskn-
ing ved deltagelse i den løpende samfunnsdebatt.

Jubileum
Den norske Legeforening fremstår i dag som en organisasjons-
suksess med betydelig gjennomslagskraft i sin kombinerte rolle 
som fag- og faglig forening. En nasjonal legeforening som inklu-
derer nærmere 97% av alle leger er enestående i global sammen-
heng. Moderforeningen feiret 125 års jubileum den 25. mai. 
Tidligere i år feiret Yngre legers forening sitt 100 års jubileum 
1. april, mens Overlegeforeningen feiret sitt 50 års jubileum 
7. april. Leder av LVS deltok vel alle disse arrangementene og 
forsøkte å synliggjøre utfordringer for legeforskere i dagens hel-
sevesen og ved de medisinske forskningsinstitusjonene, samtidig 
som en viste til mulige løsninger.

Professor i anatomi og rettsmedisin Joackim Voss (1815-
1897) var Legeforeningens første leder i 1886. Visepresident 
var overlege Klaus Hansen (1844-1914), tuberkuloseforsker 
og initiativtager til Tuberkuloseloven og Nasjonalforeningen. 
Sistnevnte var senere i mange år foreningens leder. Han var bror 
av lepraforskeren Gerhardt Armauer Hansen og samtalepartner 
til statsminister Christian Michelsen i 1905. Det virker som om 
legeforskerne hadde større innflytelse for 125 år siden enn i dag 
både i samfunnet generelt og i Legeforeningen spesielt.
 
Landsstyremøte
Landsstyremøtet i Legeforeningen 25. – 27. mai drøftet saker 
som vil ha innvirkning på LVS medlemmenes framtidige 
arbeidsforhold. Under den helsepolitiske debatten med delta-
gelse av leder av Helse- og Omsorgskomiteen Bernt Høie (H), 
komitemedlem Kjersti Toppe (Sp), leder i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) Knut Magne Ellingsen og Torunn 
Janbu, påpekte vi i LVS at helsetjenestene i Norge må være 
forskningsbaserte. Det er grunnplanken i legenes samfunnsopp-
drag. LVS stilte derfor spørsmål om hvorfor medisinsk forskning 

og faglig utvikling ikke var lovpålagte oppgaver i den nye loven 
om kommunale helse- og omsorgstjenester på lik linje med 
lovteksten om sykehustjenester. I den nye loven har kommu-
nene fått et tilretteleggeransvar for forskning, men effekten av et 
slikt pålegg er i dag uklar. Sykehusloven med medisinsk forskn-
ing som lovpålagt arbeidsoppgave har gitt et kvalitetsløft for 
helsetjenestene ved sykehus. Komiteleder Høie noterte seg dette 
under debatten og lovte å ta det med seg i den videre behan-
dling av saken i Stortinget.

I debatten om en aldersbegrensning på 75 år for legers auto-
risasjon, lisens og spesialistgodkjennelse påpekte LVS at der 
ikke forelå dokumentert, vitenskapelig viten som begrunnelse 
for Stortingets tidligere beslutning. Vi var heller ikke kjent 
med at det i en aldringsprosess er en systematisk svekkelse av 
selvinnsikt. En lovtekst som bygger på udokumentert synsing 
og oppleves av leger og allmennheten som aldersdiskriminer-
ing, skader Stortingets anseelse og tillit.  Disse momentene 
ble også videreformidlet av Eldre Legers Forening under 
Landsstyremøtet. Landsstyret vedtok deretter at det ikke er 
grunnlag for aldersgrenser for autorisasjon, lisens og spesial-
istgodkjennelse, og Legeforeningen skal arbeide for å få alder-
sgrensen fjernet. Kontingenten til Legeforeningen er 20% av 
full kontingent fra  og med det kalenderåret medlemmet fyller 
70 år. Aktuelle medlemmer av LVS bør benytte seg av det. 
Ved forhandlingene om Legeforeningens budsjett for 2012, 
ba LVS om redusert medlemskontingent for unge legeforskere 
med svak inntektsgrunnlag. Det vil være et synlig bevis for 
Legeforeningens vilje til å prioritere en bedre økonomi for unge 
legeforskerrekrutter. Sentralstyret har åpnet opp for en differen-
siert medlemskontigent for leger med svakt inntekstgrunnlag. 
LVS vil be legeforskerne med lavt inntekstgrunnlag om å søke 
Sentralstyret om en lavere kontingent. Landsstyret vedtok at 
den økonomiske situasjonen for stipendiatene skal kartlegges. 
I saken om lavere kontingent til yngre legeforskere fikk LVS 
støtte av landsstyrerepresentanter i YLF, OF, LSA og Hordaland 
legeforening. Saken må følges opp av LVS og øvrige yrkesorgan-
isasjoner når Sentralstyret har kommet med sin innstilling.
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en rekke åremålsdager i den norske legeforening fant sted våren 2011 med 
deltagelse av lvs.  lvs har ved disse anledningene fokusert på medisinsk forskn-
ing og undervisning. samhandlingsreformen skaper store endringer i norsk hel-
sevesen med nye lover, forskrifter, organisasjonsendringer og økonomiske insita-
menter, men den kan også gi nye forskningsoppgaver for legeforskerne.

medisinsk forskning, undervisning 
og lvs

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS



Dekanmøtet
Møtet 6. juni i Oslo hadde som program samhandlingsrefor-
men. Deltagerne var ledelsene av de medisinske fakultetene og 
et stort antall inviterte gjester. Samhandlingsreformen er en stor 
reform som medfører betydelige omdisponeringer, også økono-
miske, og som kan gi nye muligheter for medisinsk forskning. 
De strategiske tiltak som vil understøtte samhandlingsreformen 
vil være: en nasjonal samordnet informasjonsteknologi, pålegg 
om kommunal tilrettelegging for forskning, utdanning av perso-
nell med relevant kompetanse i tillegg til overvåkning av kvalitet 
og pasientsikkerhet.
Det er overraskende at utdanningsinstitusjonene (universitets- 
og høyskolesektoren) som skal være bidragsytere med forskning, 
forskningskompetanse og utdannelse, ikke har fått sine oppdrag 
i god tid før lovene settes i verk.

Endringer pålagt av offentlig forvaltning benytter seg av 
virkemidler som lover og forskrifter, organisatoriske tiltak og 
økonomiske incentiver.  Det er dessverre ingen kultur i Norge 
for å gjøre kontrollerte forsøk med de foreslåtte endringer før 
lovpålegg. Fakultetsledelsens strategi synes å være å avklare om 
de store kommunene kan etablere praksis-plasser for medisiner-
studenter og som “gjenytelse” tilby kommunene betegnelsen 
universitetskommuner. Fokus ved fakultetenes framtidige

studieplaner vil bli lagt på samhandlingskompetanse dvs evne til 
å arbeide tverrfaglig og å gi medisinerstudentene større kom-
petanse i samfunnsmedisin og i effektivt folkehelsearbeid.

Grunnlaget er svakt for at samhandlingsreformen vil være god 
samfunnsøkonomi. Forutsetninger som er lagt inn i de økono-
miske beregningene, er blant annet at færre henvisninger vil føre 
til 10 % reduksjon i liggedøgn og polikliniske konsultasjoner 
ved sykehusene. Usikkerhetsfaktorer som blant annet reduk-
sjon av faglig kvalitet når helsetjenester overføres fra sykehus 
til fastleger, er ikke tatt med i beregningene. Dette er overrask-
ende når det primære samfunnnskrav til helsetjenestene er tillit 
og kvalitet. Mulighetene for forskning i allmennmedisin kan 
imidlertid bli bedre enn tidligere, og mange ledere ved medi-
sinske forskningsinstitusjonene vil sikkert ha fokus mot det i 
framtiden.

Takk.
La meg til slutt takke styret og medlemmene av LVS for et 
tillitsfullt samarbeid. Det har vært en inspirerende, spennende 
og lærerik tid som har brakt meg i kontakt med en rekke lege-
forskere, leger i andre yrkesforeninger, politikere, embetsmenn 
og byråkrater.  Takk for at dere ga meg mulighetene. De beste 
ønsker for LVS i framtiden med Kirsti Ytrehus som leder.
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TA KONTAKT!
•	 Har	du	synspunkt	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?	Er	det	saker	innenfor	
	 medisinsk	forskning	eller	legeforskeres	arbeidsvilkår	du	brenner	veldig	for?	
 SKRIV OM DET I LVS-INFO! 
 Har du spørsmål, er LVS’sekretariat og LVS’styret klare til å svare på dine spørsmål.

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

LVS del-
egatene ved 
Legeforeningens 
landsstyre på Soria 
Moria, Oslo 26. 
mai 2011 - Anna 
Midelfart og 
Amund Gulsvik

LVS leder med 
YLS tillitsvalgte 
(fra venstre Johan 
Torgersen, Marius 
Wideroe og Espen 
Solheim) ved 
Legeforeningens 
125 års jubileum i 
Operaen, Oslo.
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Det nye styret skal sitte sammen for første gang i septem-
ber. Det viktigste punktet på programmet for LVSstyret er 
naturligvis å lytte til medlemmene og sørge for at aktiviteten til 
styret avspeiler medlemmenes behov og ønsker. En utfordring 
for det nye styret er å etablere et godt kontaktnett med alle 
deler av vår medlemsmasse (som i mai dette år var totalt 680 
medlemmer). Vi ønsker oss naturligvis aktive LVSere som 
kontakter styremedlemmer, styrets sekretariat, lokale tillitsval-
gte og gjerne leder og hjelper til med å holde styret oppdatert 
på viktige problemstillinger for leger i vitenskapelige stillinger. 
Tyngdepunktet for LVS medlemsmasse er i Oslo der vi også 
har en rekke forskjellige arbeidsplasser for LVSere med forskjel-
lig geografisk lokaliserting. Det er derfor en ekstra utfordring 
for det nye styret å nå ut til alle medlemmene i Osloregionen. 
Tradisjonelt har universitetene vært LVSmedlemmenes viktigste 

arbeidsplass, men med endringene i organisering av medi-
sinsk forskning i Norge har helseforetakene og institutter som 
”Folkehelsa” fått stadig økende betydning som arbeidsplass for 
forskerleger (leger som har forskning som viktigste arbeidsop-
pgave). Leger i vitenskapelige stillinger har en sterk faginteresse, 
mange av våre medlemmer er aktive i faglig organisatorisk 
arbeid. I tråd med våre medlemmers ønsker har LVS i tillegg 
til å legge vekt på lønns og arbeidsforhold for medlemmene 
vært svært opptatt av å bruke foreningen som et aktivt forum 
for diskusjon av forskningspolitikk, medisinsk utdanning og å 
fremme faglighet og forskningsbasert kunnskap innenfor alle 
deler av medisinen. Dette arbeidet kommer det nye styret til å 
følge opp.     

Sommer hilsen fra Kirsti Ytrehus

den 1. september overtar jeg stafettpinnen etter amund gulsvik som leder 
av lvs.  Jeg takker så mye for tilliten ved valget på nytt styre i vår og ser 
fram til å ta fatt på oppgaven. det er første gang lvs har en leder fra uni-
versitetet i Tromsø/ Tromsø regionen, men enn rekke av kollegaene mine 
her gjør eller har gjort en stor innsats som aktive styremedlemmer og ak-
tive lokale tillitsvalgte i lvs. 

kjære lvsere

  KIRSTI YTREHUS

Dette høstnummeret av LVS Info har vært mulig takket være 
bidrag fra en rekke leger med eller uten medlemskap i LVS. 
Vår nyvalgte president i Legeforeningen, Hege Gjessing, har 
skrevet et forpliktende innlegg om at forskerkarrieren for leger 
må være attraktiv. Den nyvalgte leder av Yngre legers Forening, 
Johan Torgersen, har skrevet om lønns- og arbeidsvilkår for 
leger i kombinerte stillinger, og han henviser blant annet til hva 
man har oppnådd ved forhandlinger med arbeidsgiver i Helse 
Bergen. Vår nye leder i LVS Kirsti Ytrehus har gitt sine visjoner 
for LVS styrets arbeid for framtiden, og hun har også sendt et 
reisebrev fra London. Tromsømiljøet har ved Inger Njølstad 
sendt en artikkel om morgendagens leger, og dekanus ved 

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Frode Vartdal, 
skriver om hvordan leger bør utvikle sin forskerkarriere. En stor 
takk også for bidragene til styremedlemmene Petter Schandl 
Sandaker, Hanne Fredly og Anne Spurkeland. Jeg ønsker dere 
en god lesning.
Den nye redaktøren av LVS-Info og styret i LVS ønskes alt godt 
for framtiden med å synliggjøre hva som er det forskningspoli-
tisk ståsted for leger i vitenskapelige stillinger. LVS- Info har 
vært de sidene som har hatt størst besøk på våre nettsider. La 
dette talerøret bli åpent og tydelig i de samfunnsdebatter som 
kommer, både i og utenfor legestanden.
Takk for meg.

et menneskes massakrering av en gruppe mennesker den 22. juli 2011 i 
norge er ufattelig for folk flest. medisinske kunnskaper har vært med på å 
begrense skader og lindre smerter til de sårede og etterlatte, men i alt er 77 
liv gått tapt.  det er bare å bøye hodet for innsatsen til den akuttmedisinske 
og den krisepsykiatriske kompetanse.

ord fra fungerende redaktør

AMUND GULSVIK, fUNGERENDE REDAKTøR
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AV INGER NjøLSTAD,pRofESSoR DR. MED, pRoDEKAN foR UTDANNING 
oG LEDER AV pRoSjEKTGRUppA foR REVISjoN AV MEDISINSTUDIET, 
DET HELSEVITENSKApELIGE fAKULTET, UNIVERSITETET I TRoMSø

uTdanning av morgendagens leger

Morgendagens helsearbeidere vil møte endrede roller og op-
pgavefordeling, både mellom yrkesgrupper og mellom de ulike 
deler av helsetjenesten. Dette vil igjen fordre at morgendagens 
leger må ha gode kunnskaper i medisinske fag, god kompetanse 
i samhandling, og evne og vilje til omstilling. Vi regner med 
at nærmere halvparten av alle nyutdannede leger skal arbeide 
i primærhelsetjenesten og skal forberede studentene på det 
arbeidslivet de vil møte. Derfor er en revisjon av medisinstudiet 
nødvendig. I tillegg er det nødvendig å gå kritisk gjennom alle 
læringsmål, faglig innhold og eksamensformer i studiet.  

Revisjon av medisinstudiet i Tromsø 
Da medisinstudiet i Tromsø ble etablert i 1973, tilhørte 
det den internasjonale frontlinjen innenfor legeutdanning. 
Integrerte organkurs, tidlig pasientkontakt og omfattende 
praksis i lokalsykehus og primærhelsetjenesten var viktige 
prinsipper. Etter mer enn 30 år med tilnærmet uendret 
studiemodell initierte fakultetet i 2005 en stor revisjonspros-
ess. I forløpet har innføringen av Samhandlingsreformen og 
Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning ytterligere 
aktualisert en omfattende revisjon. Prosjektgruppa for revis-
jonen sender i disse dager sin innstilling på bred høring før 
den behandles av Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige 
fakultet i oktober 2011.  

Hva	slags	leger	vil	vi	utdanne?	
Medisinstudiet skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse i 
medisinsk undersøkelse, diagnostikk og behandling slik at de 
kan iverksette og utføre adekvat utredning, behandling og opp-
følging i samarbeid med pasienten. De skal kunne gjennomføre 
en medisinsk konsultasjon og møte pasienter på en empatisk 
og respektfull måte, også på tvers av kulturelle forskjeller. 

Studentene skal få opplæring i en vitenskapelig innstilling til 
faget – dvs. en kritisk, søkende og reflekterende holdning til 
medisinsk kunnskap og praksis. De skal få opplæring og erfar-
ing i samhandling med kolleger og andre helsefagutøvere, og 
kjenne egen begrensning i kompetanse. Grunn- og spesialis-
tutdanning må ses i sammenheng, med klare og differensierte 
læringsmål på de ulike nivå i utdanningsløpet. 

Prinsipper for legeutdanningen i Tromsø
Universitetet i Tromsø har i tillegg til de generelle læringsmål 
en klar målsetting om å utdanne leger med kompetanse og 
interesse for å arbeide i landsdelen. For å oppnå læringsmålene 
foreslår prosjektgruppa følgende prinsipper:
Medisinstudiet skal være studentorientert. Studiet skal ta ut-
gangspunkt i studentenes læring – ikke lærernes undervisning. 
Studentaktive læringsformer skal benyttes; det tilsier begrenset 
mengde forelesninger, mye smågruppeundervisning og tid til 
selvstudium. Studenter skal undervise studenter som ledd i 
veilednings- og lederopplæring. Studentene blir fordelt i basis-
grupper med stabil sammensetning og med leger som mentorer. 
Gruppene skal gi rom for refleksjon omkring den enkeltes 
profesjonelle utvikling fram mot legerollen. Hver enkelt skal ha 
oppfølgingssamtaler med mentor. 
problemorientert. Vi vil gjøre systematisk bruk av pasient-
historier (case) etter modell fra universiteter i Canada, USA 
og Australia. De fleste læresteder benytter 100-120 caser som 
”kjernepensum” i studiet. I casebasert læring (CBL) tar man 
utgangspunkt i en klinisk problemstilling i form av et symptom 
eller lignende med 4-5 tilknyttede differensialdiagnoser, og 
har definerte læringsmål for biomedisinske, kliniske og sam-
funnsmedisinske fag for hvert case. Prinsippet er at studentene 
skal lære å håndtere adekvat de vanligste, viktigste og farligste 
tilstandene slik det forventes av en lege i nybegynnerstilling. 

Legerollen er i endring som følge av endringer i samfunnet og helsetjenesten 
og som følge av utviklingen innen medisinsk kunnskap og teknologi. Antallet 
og andelen eldre vil øke sterkt. Endringer i sykdomspanoramaet, økt innvan-
dring og derav et flerkulturelt samfunn, økt bruk av medisiner og lav terskel for 
å oppsøke helsetjenesten stiller leger overfor økte forventninger og økte krav 
til faglig oppdatering. 
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Forelesninger har en begrenset plass og tjener helst som 
introduksjon og avslutning av casen. Studentene forbereder 
seg individuelt til gruppeundervisning, der ulike forslag og 
tolkninger blir diskutert. 
fagintegrert, slik at fenomener blir studert og belyst fra flere 
ulike synsvinkler, med flere faglige tilnærminger. Tema som 
pasientsikkerhet og forbedringskunnskap, kulturkompetanse, 
komplementær- og alternativ behandling osv vil bli bakt inn 
i casene og dermed satt inn i en kontekst som gir mening og 
dermed bedre læring. 
praksisorientert og ta utgangspunkt i pasientforløp. 
Pasienter og problemstillinger følges – reelt og virtuelt – fra 
primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten og tilbake 
til primærhelsetjenesten. Alle studenter skal få erfaring fra 
praksisarenaer som fastlegekontor, sykehjem, hjemmebasert 
omsorgstjeneste, legevakt, sykestue/intermediæravdeling, 
lokalmedisinske og distriktspsykiatriske sentra, lokalsykehus og 
universitetssykehus. Trening i samhandling vil foregå innenfor 
og på tvers av helseprofesjonsutdanningene i kliniske situasjon-
er med pasient og som simulering av komplekse situasjoner.
vitenskapelig orientert, med arbeidskrav på mastergradsnivå, 
inkludert skriftlig oppgave (20 studiepoeng) og framlegging av 
dette i form av poster eller muntlig foredrag. 
desentralisert, (til en viss grad). Helt siden studiet ble etablert 
tilbringer alle studenter mye av 5. studieår ved lokalsykehus (16 
uker) og fastlegekontorer (8 uker) i Nord-Norge. Inntil 25% 
av studentene har i dag anledning til å ta de to siste studieår 
i Nordland, med base ved Nordlandsykehuset. Vi vet at den 
desentraliserte undervisningen er et sterkt virkemiddel for å 
motivere kommende leger for arbeid i landsdelen. På sikt øn-
sker vi å utvide det desentraliserte studietilbudet til flere baser i 
Nord-Norge og å involvere lokalmedisinske sentra i større grad.

Universitetets samfunnsansvar  
En upublisert undersøkelse blant turnusleger (Steinert S et al. 
2009) viste at mange kunne tenke seg å arbeide i somatisk syke-
husavdeling (> 70% ) og/eller fastlegepraksis (60%). Bare 20% 
ønsket å arbeide i psykiatrisk sykehusavdeling og enda færre i 
distriktspsykiatriske sentra (10%). Universitetet har et ansvar 
sammen med helsevesenet for å eksponere studentene for slike 
arbeidsplasser gjennom kvalitetssikret praksis. 
Store utfordringer er knyttet til innføringen av nye praksi-
sarenaer i legestudiet og andre helseprofesjonsutdanninger. 
Det gjelder faglig kompetanse (både faglig nivå og kapasitet), 
veiledningskompetanse, logistikk og økonomi. Praktisk klinisk 
undervisning og veiledning er en klart definert del av helsefore-
takenes forpliktelser, og økonomisk kompensasjon er innbakt 
i deres budsjetter. Lover, forskrifter og avtaleverk er foreløpig 
dårlig tilpasset behovet for utdanningsplasser i kommunene. 
Dette må endres.
Økt bruk av undervisningsarenaer i primærhelsetjenesten 
vil for UiT medføre mer praksis utenfor Tromsø (dag- eller 
ukependling) og økte utgifter for studenter og fakultetet. 
Kombinerte stillinger ved universitetet og i primærhelsetjenes-
ten må etableres på samme måte som for spesialisthelsetjenes-
ten. Det er nødvendig å etablere økonomiske ordninger som 
tilgodeser merutgifter ved økt bruk av undervisningsarenaer på 
kommunenivå og som kompenserer for inntektstap hos person-
ell ved læringsarenaene som deltar i undervisning/veiledning og 
dermed får redusert behandlingskapasitet. Dette er forhold som 
UiT ikke kan regulere alene
UiT ønsker å bidra til en vinn-vinn situasjon med stabilitet 
og høy kompetanse i helsevesenet i Nord-Norge som mål.  Et 
godt samarbeid med statlige og lokale helsemyndigheter er helt 
nødvendig for å lykkes med de nødvendige omleggingene av 
grunnutdanningen, og for å skape gode og helhetlige utdan-
ningsløp fra grunnutdanning til spesialistutdanning.

1. Medisinsk studieplan. Universitetet i Tromsø. Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget, 1971.
2. www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
3. www.regjeringen.no./nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk.
 html?id=564809
4. www2.uit.no/ikbViewer/content/179500/Strategidokument_Helsefak_Utdanning.pdf
5. Peets AD, Coderre S , Wright B, et al. Involvement in teaching improves learning in medical students: a random-
 ized cross-over study. BMC Medical Education 2009; doi:10/1186/1472-6920-9-55
6. Woloschuck W, Harasym P, Mandin H, Jones A. Use of scheme-based problem solving: an evaluation of the imple-
 mentation and utilization of schemes in a clinical presentation curriculum. Medical Education 2000;34:437-42.
7. www.med.und.edu/ome/curriculum.html
8. Newble D, Stark P, Bax N, Lawson M. Developing an outcome-focused core curriculum. Medical Education 
 2005;39:680-7.
9. www.uow.edu.au/gsm/theschool/index.html
10. Bertelsen TI. Hvor kommer lægene fra og hvor blir de av. Tidsskr Nor Lægeforen 1963;83:861-70.
11. Forsdahl A, Grundnes O, Eliassen H, Gamnes J, Hagland R, Ytrehus I. Hvor blir Tromsø-legene av? 
 Betydningen av landsdelstilhørighet og utdanningssted. Tidsskr Nor Lægeforen 1988;108:1224-30.
12. Stimuleringstiltak for å få nyutdannede leger og tannleger til Nord-Norge. Rapport fra en spørreundersøkelse 
 februar 1999. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, 1999.
13. Steinert S (upubl).  Spørreundersøkelse blant turnusleger. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2009.
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Navn: Christian A Vedeler, f 1958.
Hovedstilling (100%): Professor, Institutt for klinisk medisin, UiB.
Bistilling (20%): Overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
Forskningsfelt; Nevroimmunologi, spesielt paraneoplastiske nevrologiske syndromer.
Før:  Cand Med 1982, UiB   /   Dr Med 1990, UiB   /   Spesialist i nevrologi 1993.

Nå: 
LVS info treffer nyvalgt styremedlem i LVS, Professor Overlege Christian A Vedeler for en 
prat på hans kontor i Gamle Hovedbygning på Haukeland Universitetssykehus. Vi spør 
først om Vedeler har noen ”hjertesaker” med inn i styret? 
- Først må jeg si at jeg er ny i faget som tillitsvalgt og har ikke vært med i LVS-arbeid 
tidligere. Men jeg syns det er flott at leger i vitenskapelige stillinger gjennom sin yrkes-
forening er på samme organisatoriske nivå i Legeforeningen som de andre store grup-
pene. Lønnsvilkår for leger i akademisk hovedstilling syns jeg det er viktig å fokusere 
på. Videre mener jeg det må være flere av kollegene i kombinerte forsknings/kliniske 
stillinger som burde ha interesse av å stå i LVS. Øket rekruttering bør være et mål. 
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- Jeg har min forskningsinteresse særlig innenfor nevrologiske 
fjerneffekter av kreftsykdom, samt arvelige perifere nevropatier.  
Da er det vesentlig å være i løpende kontakt med klinikken. 
Slik sett tror jeg de fleste leger, i hvertfall klinisk tilknyttede, 
med hovedstilling ved universitetet, føler sterkere tilknytning til 
helseforetaket enn til andre fakultet ved universitetet. Så fortsatte 
drøftinger om mer integrerte organisasjonsformer synes jeg er 
interessant. Selv opplever jeg ikke det å ha to administrative linjer 
som noen stor belastning, men det har gjerne sammenheng med 
at vår avdeling og vårt institutt er veldig tett integrert allerede. 
Dette kan gjerne være annerledes andre steder.

Og hva med fortsettelsen; bør vi jobbe mot større grad av inte-
grering	med	hensyn	til	stillinger	og	oppgaver?
- Jeg tror det er viktig at mange leger har kombinerte stillinger 
mellom klinikk og forskning. Hvilken prosentfordeling som 
velges, bør tilpasses hver person og sted så langt det er mulig. 
50/50- fordeling burde kanskje være bra for mange. 

Selv ser jeg at med en 20 % stilling i klinikken, vil det kliniske 
arbeidet vil alltid kreve mer enn den avsatte tiden, men man 
kan også si at en del av en akademisk stilling bør gå med til å 
opprettholde et godt klinisk fundament for forskning og un-
dervisning. Motsatt ser jeg at det også er mulig for den enkelte 
kliniske avdeling å gi noen av dem med akademisk bistilling 
fritak for oppgaver og dermed spillerom for å drive mer klinisk 
basert forskning selv med en liten akademisk stillingsprosent. Og 
jeg opplever at interessen blant kliniske leger, både overleger og 
spesialistkandidater, til å trekkes med i forsknings- og undervis-
ningsoppgaver absolutt er til stede. Dette samarbeidet bør også 
vi som akademiske leger i enda større grad legge til rette for og 
inspirere til. Uansett mener jeg at enhver avdeling bør ha 1-2 
leger i akademisk hovedstilling for å sikre et tilstrekkelig fokus på 
kjerneoppgavene undervisning og forskning.    
Vi ønsker Professor Christian A. Vedeler hjertelig velkommen 
som LVS-tillitsvalgt og lykke til med styrearbeidet!

  AV pETTER S SANAKER (AVTRoppENDE STYREMEDLEM)

presenTasJon nye sTyremedlem i lvs

Skjæringspunktet mellom klinikk og akademi er stadig aktuelt tema for dis-
kusjon i LVS-kretser. Vedeler, som selv står med en fot i klinikken, vektlegger 
betydningen av nettopp dette. Han er også åpen for å diskutere nye organ-
isasjonsformer, jfr den pågående diskusjonen om akademiske medisinske 
sentra. 
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Vi er glade for at ho har sagt ja til å bli ny styremedlem i LVS 
og er spente på kva ho tenker om dette arbeidet. Eg snakka 
med ho over telefon på ferie i den norske fjellheimen, nærare 
bestemt på hytta på Hardangervidda.

Kva var din motivasjon til å takke ja til 
styreverv	i	LVS?
- Eg vart spurt om å stille til val og er imponert over arbeidet 
de gjer! Eg ynskjer å bidra til å betre forholda for legeforskarar i 
Noreg, kanskje spesielt gjennom å betre samverknaden mellom 
universitetsklinikkane og universiteta, og den nye foreslåtte 
modellen med medisinske akademiske sentra høyres interessant 
ut i denne samanheng. Det er viktig å knytte klinikk og forsk-
ing tettare saman, dette er viktig for begge parter. Lønsforholda 
er også av betydning, og eg er interessert i å lære meir om 
korleis ein kan påverke forholda for forsking i Noreg gjennom 
dette styrearbeidet.

Kva	ynsker	du	spesielt	å	arbeide	med?
- Mi erfaring og kunnskapbase ligg i utgangspunktet i 
primærhelsetenesta og i arbeidet med eldre samt palliasjon. Eg 
ynskjer spesielt å jobbe for å auke forskinga innan desse felta, 
dette også som ledd i å gjere legearbeid her meir attraktivt. 
Eldre er vår største pasientgruppe, og dette gjeld jo også innan 
spesialisthelsetenesta. Eldremedisin er medisin som kombinerer 
mange felt innan legevitskapen, som til dømes farmakologi, 
onkologi og ernæring, og meir kunnskap innan dette området 
er viktig for samfunnet som heilskap. Samhandlingsreformen 
gjer dessutan temaet meir aktuelt enn nokon gong.

Kva tenkjer du at 
det norske sam-
funnet elles kan 
gjere for å betre 
situasjonen innan 
eldremedisinen?
- Vi arbeider for å få eit 
eige forskingssenter for 
sjukeheimsmedisin ved 
Universitetet i Bergen 
og denne prosessen er 
godt i gang. Eg synes at 
veien mot å gjere forhol-
da betre for eldre og ved livets slutt er vel så spennande som det 
å eventuelt skulle nå eit optimalt mål på dette området. Noreg 
ligg elles langt framme i europeisk samanheng når det gjeld 
holdningar og synspunkt, saman med resten av Skandinavia, og 
det er gode miljø for dette arbeidet fleire stader i Noreg, som i 
Stavanger og Oslo. Eg har godt håp for at situasjonen vil vere 
vesentleg betre allereie om 5 eller 10 år.

Til sist: kva gjer du når du ikkje brukar tid på 
jobben?	
- Med mine, dine og våre born har eg ein stor barneflokk å 
bruke tid på og også barnebarn etter kvart! Elles nyt eg den 
norske naturen, elskar å springe. Det er eit privilegium å vere 
her på fjellet no og det er flott å oppleve det norske samhaldet 
etter hendingane 22.juli. Til sist vil eg seie at eg er takksam og 
glad for å kunne bidra i styret og gler meg til å gå i gong med 
dette arbeidet!

  AV HANNE fREDLY

brenn for liveT ved sluTTen 

Bettina Husebø er vel kjent for sitt engasjement og arbeid for ein verdig al-
derdom og livsavslutning og har motteke fleire prisar både for dette arbeidet 
og for forskinga si forøvrig. Ho kjem opprinneleg frå Tyskland men er no gift 
og har familie i Noreg og har sidan 1997 vore tilsett som overlege ved Bergen 
Røde Kors Sykehjem. Ho er spesialist i anestesi, intensivmedisin og smerteter-
api og har drive med forsking spesielt innan temaet smerter hos demente 
pasientar, no sist i post-doc prosjekt via Norsk forskningsråd.
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- Jeg forsker på hodepine, først og fremst kronisk hodepine 
(hodepine>15 dager pr mnd) og medikamentoverforbruk, såkalt 
medikament-overforbruks hodepine, forteller han til LVS nytt. 
- Jeg er midt i et PhD-prosjekt der vi gjør en dobbel-blindet 
randomisert kontrollert studie ute hos fastleger med strategien 
Brief Intervention for reduksjon/seponering av medikamentover-
forbruket og dermed en potensiell bedring av hodepinen for disse 
pasientene. Vi håper å kunne vise at dette er en effektiv måte å 
håndtere disse pasientene på ute hos fastlegene, og dermed både 
kunne hjelpe disse pasientene på et tidligere tidspunkt samt 
forhindre viderehenvisning av mange av disse pasientene til 
sykehusene.

- Jeg valgte å begynne med forskning fordi jeg som kliniker op-
pdaget raskt hvor ofte vi stilles overfor problemer hvor vi ikke 
har god kunnskap. Som allmennlege i et utkantdistrikt ble jeg 
konfrontert med mye jeg ikke hadde lært om i studietiden, og 
som en nysgjerrig person vil jeg gjerne vite mest mulig om det 
jeg driver med. Kronisk hodepine er et hyppig problem i klinik-
ken og ca 3-4 % av befolkningen i Norge er plaget med dette.

Espen Saxhaug Kristoffersen er glad i friluftsliv og bratt fjellsport, 
mens hjemme i stua er det lesning som gjelder. Han er dessuten 

mer enn middels interessert i musikk. Men hvorfor har han tak-
ket	ja	til	å	bli	valgt	inn	i	LVS-styret?

- Jeg har allerede latt meg friste inn i noen tillitsverv og trives 
godt med det. Jeg var blant annet hovedtillitsvalgt for turnusleger 
og LIS-leger Nordfjordeid i 2005-06. Det er alltid bedre å søke å 
påvirke prosesser fremfor å klage over at verden ikke er slik man 
skulle ønske seg!

De viktigste sakene jeg ønsker å jobbe som 
LVS tillitsvalgt er:
1) Bedre rammevilkår for forskningen generelt
2) Mulighet for bedre planlagte karriereløp både i kombi-
 stillinger klinikk/akademi (dobbeltkompetanse) og rene 
 akademiske løp
3) Samarbeid med YLF, OF og AF der den største mengden 
 av stipendiater befinner seg (og som ofte ikke er medlemmer 
 av LVS), samarbeid med Universitetssektoren som formelt har 
 ansvaret for forskerutdanningen
4) Forskningen må få mer ansiennitet /være mer tellende 
 ved ansettelse/søknad om jobb også som kliniker, ikke slik 
 Legeforeningen nå har gått inn for jfr. spesialistreglene i 
 medisin og kirurgi

  AV ANNE SpURKELAND

bedre muligheT for karriereløp 
i forskning

Espen Saxhaug Kristoffersen er 31 år, universitetsstipendiat ved Avdeling for 
allmenmedisin og småbarnsfar. på grunn av to pappapermisjoner har han 
fått forlenget stipendperioden til våren 2013. Saxhaug Kristoffersen er utdan-
net ved Universitetet i Tromsø. Etter at han ble ferdig i 2005, var han først 
i turnustjeneste i Helse førde, før han ble fastlege og kommuneoverlege i 
Høyanger kommune. Siden 2008 har han jobbet som universitetsstipendiat.

vi ønsker våre 3 nye TilliTsvalgTe velkommen Til lvs
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Forskning er grunnleggende for  utviklingen av det  medisinske 
fag.  Legeforeningen arbeider systematisk for forskningens plass, 
forskernes vilkår og forskernes status i alle deler av det norske 
helsevesen. På den måten vil vi bidra til at flere leger velger 
forskningskarriere.
Målet er at Norge skal ha flere sterke forskningsmiljøer på høyt 
internasjonalt nivå og at vi skal være konkurransedyktige med 
utlandet.
Forskningsmiljøene skal være attraktive både for norske og uten-
landske leger. 
Flere forhold har betydning for om leger velger forskning som vi-
dere karriere eller ikke.  Sterke forskningsmiljøer må være etablert, 
lønnen må være god, det må være  mulig å kombinere forskning 
med klinisk legearbeid og  bruk av tid til forskning må merittere 
til andre stillinger i helsetjenesten. Arbeidsgivere må altså vurdere 
kunnskap om forskning og forskningsmetoder som attraktiv 
kunnskap også til kliniske stillinger og lederstillinger.
 
Studenter kan i dag velge forskerlinjen, og det deles hvert år ut 
sommerstipender til studenters forskningsprosjekter. Innføringen 
av ordningene har vært en suksess og de er etterspurte. Unge leger 
gis mulighet til enten å komme godt i gang med en phd eller bli 
kjent med forskningsprinsipper og -metoder. 
Leger i spesialisering har mulighet til ansettelse i fordypn-
ingsstilling, dobbeltløpsstilling eller de kan søke phd-stipend. 
Legeforeningen har undersøkt hvor mange fordypningsstillinger 
som er i bruk og om det gis reell anledning til å forske innenfor 
rammene av stillingen. Det er et sprik mellom antallet opprettede 
stillinger vi har i vår data-oversikt SERUS og det antallet tillitsval-
gte melder om at eksisterer på avdelingene. Vi ser at det økte ar-
beidspresset i klinikken ofte fører til at forskningen må nedpriori-
teres. I tillegg til at det er behov for flere fordypningsstillinger er 
det også behov for økt bemanning på mange sykehusavdelinger.
Det er fremdeles et stort uutnyttet potensial når det gjelder dob-
beltløpstillinger. En ordning som mange opplever at fungerer 
godt når den gjennomføres. Vi har ikke svaret på hvorfor det ikke 
er opprettet et mye større antall slike stillinger. Det er også et mål 
at tilsvarende ordninger kan etableres innenfor allmennmedisinsk 
forskning. 
Forskning kan finansieres gjennom stipender fra Norges 
Forskningsråd, ideelle organsisasjoner eller ved at det gis midler 
fra RHF-et. Leger som tildeles midler fra RHF’et får i mange 
tilfeller mulighet til å beholde en lønn som tilsvarer det de har i 
klinikken. Det gjør dette til den mest attraktive løsningen per i 
dag. 

Det å ha en medisinsk doktorgrad  har  høy status . Det å ta dok-
torgrad viser målbevissthet, pågangsmot og utholdenhet. Dette er 
et viktige karrieretrekk
I tiden framover blir det derfor viktig at vi konsenterer oss om å 
skape muligheter for videre karriere etter endt doktorgrad. Vi har 
behov for en statusheving av videre forskning etter doktorgrad 
for å sikre at vi får nok professorer og amanuensiser i framtiden. 
En stor andel norske professorer i medisin vil være pensjonert 
innen ti år.  Vi må gjøre det vi kan for at nye leger kommer inn i 
stillingene.
Det er først og fremst et  behov for flere postdoc-stillinger. 
Tilbudet til de som ønsker å fortsette  med forskning på fulltid 
etter at de har tatt sin doktorgrad  er for dårlig. Legeforeningen 
har ikke full oversikt over antallet post.doc-stillinger med som 
eksempel nevner jeg gynekologi. Spesialitetskomiteen i gyne-
kologi gjorde en undersøkelse for et par år siden: på landsbasis 
var det 1,9 postdoc. stillinger. Det sier seg selv at slike tall gir lav 
rekrutterering.  
Legeforeningen strategidokument for medisinsk forskning, «Vind 
i seilene for medisinsk forskning» beskriver strategien i tidsrom-
met 2008-2012. Vi nærmer oss 2012 og tiden er derfor inne til 
gjennomgang og oppdatering av dokumentet. 
For å oppnå resultater er det viktig at vi konsentrerer arbeidet ved 
at vi utarbeider noen klare og konkrete mål.  Som forening må vi 
utfordre det politsike systemet med spørsmål om hvor mye vi skal 
investere i medisinsk forskning fremover. Vi må utfordre kom-
munene, sykehusene og staten til å tilrettelegge for gode forskn-
ingsmiljøer og avsette tilstrekkelige ressurer på forskning.   
Vi kan også bestemme oss for forskningsområder der målet er å 
være verdensledende. Vi kan ikke være best i alt, men ved å være 
fremst innen noen områder vil vi oppnå  ringvirkninger. Vi bør 
også sette mål når det gjelder antallet doktorgrader og stillinger 
forbeholdt forskning. Legeforeningen må peke på behovet for for-
skning som skjer uavhengig av sterke kommersielle interesser, og 
vi må diskutere balanseringen av den frie forskning mot forskning 
som først og fremst ivaretar samfunnshensyn og befolkningens 
behov. 
Som ny president gleder jeg meg til samarbeidet med LVS. LVS 
er den viktigste premissgiveren til Legeforeningens forsknings-
politikk. Sammen skal vi bidra til at flere enn Legeforeningen ser 
verdien av å satse på medisinsk forskning, og ved det legge til rette 
for gode investeringer som også vil føre til forbedringer av det 
medisinke tilbudet til befolkningen. 

  AV HEGE GjESSING, pRESIDENT, DEN NoRSKE LEGEfoRENING

forskningskarriere for 
leger må være aTTrakTivT
Utfordringene er mange for å gjøre forskningskarrieren attraktiv for leger. Lege-
foreningen er klar  over yrkesgruppens problemer, og vil utfordre kommunene, 
sykehusene og staten til å tilrettelegge for gode forskningmiljø og å avsette 
tilstrekkelig resurser for forskning



LVS har eit kontinuerleg fokus på vilkår for legeforskarar og forsking drive av legar. 
Vi har i det seinare hatt spesielt fokus på samverknaden mellom forsking og klinikk 
og mellom basalforsking og klinisk medisinsk forsking. Nye modellar for samstruktur 
mellom universiteta og helseføretaka har vore foreslått og vi har i ein artikkelserie 
snakka med legar som har hatt hovudstillingstyngd på begge sider av noverande 
struktur. 
Denne gong snakkar vi med øystein Bruserud, professor i blodsjukdomar, som no 

reduserer universitetsstillingsdelen samstundes som han går inn i seksjonsoverlegestilling ved hematolo-
gisk seksjon ved Haukeland Universitetssjukehus. Kva tankar gjer han seg om vilkåra for legedrive forsking 
i dette landskapet?
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Bruseruds forsknings-
gruppe med Øystein 
Bruserud til høyre.

Cand.med UiB 1980
Dr.med UiO 1986
Spesialitet indremedisin/ blodsjukdomar 1991/ 1992
Overlege hematologisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus frå 1992
Professor i blodsjukdomar, UiB frå 1992
Veileda 13 gjennomførte dr.grader 2000-2010
Pris Årets forskargruppe 2002, Årets publikasjon 2005, UiB

Gift, 3 born, 1 borneborn

Aktuelt: 
Nyleg gått frå hovudstilling som professor I til ny hovudstilling som sek-
sjonsoverlege ved hematologisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus

Bruserud tok til i stipendiatstilling etter gjennomført turnusten-
este og relevant sivilteneste, og avla doktorgraden under oppstart 
av spesialisering i indremedisin. Pga ventetid på turnusteneste, 
mange nyoppretta stipendiatstillingar og auka fokus på nød-
vendigheten av forskingskompetanse tek mange i dag PhD før 
oppstart av klinisk arbeid. Samstundes er det stort fokus på dob-
beltløp med mogelegheit for forskarlinje og også klinisk spesiali-
sering samstundes med PhD-utdanning. Andre igjen startar med 
forsking først etter gjennomført spesialisering og gjerne ei lengre 
klinisk karriere. 

Har han noko synspunkt på kva som er mest 
formålsteneleg?	Også	i	eit	samfunnsmessig	
perspektiv?	
- Sjølv er eg glad for at eg hadde tid til å ta inn heile breidda i 
legeutdanninga som medisinarstudent. Generelt tenkjer eg at 
det kan vere ein fordel å ha noko klinisk erfaring før ein ford-
jupar seg i forsking men dette finst det ikkje noko fasitsvar 
på. Eg meiner i alle fall at det er fint å spesialisere seg klinisk i 
nokolunde nær tidsmessig samanheng med ei stipendiatstill-
ing. Eg trur at ein då vil gjere begge læringsprosessane betre 
ved at ein ser samanhengane mellom dei. For å kunne bruke 

forskingskompetansen gjennom ein større del av karrieren er 
det bra å ikkje byrje for seint, samstundes som det også vil vere 
lettare å leve med ei lågare forskarløn tidleg i yrkeskarrieren. 
Personleg tenkjer eg også at det er fint å få ein slik sterk fagleg 
plattform relativt tidleg i livet.

Du er leiar for ei forskargruppe med både realistar 
og legar, i eit i hovudsak basalmedisinsk forsk-
ingsmiljø. Det er i dag stort fokus på legeflukt 
frå basalfaga. Kva tenkjer du at ein kan gjere med 
dette, og kvifor er det viktig å behalde legane i 
basalfaga?
- Eg har sjølv bevisst valt å ha både legar og realistar i forskings-
gruppa då eg meiner at ulik bakgrunn bidreg til eit styrka fagleg 
miljø. Ein utfyller kvarandre ved at nokon lettare ser dei kliniske 
problemstillingane medan andre har erfaring på metodeutvikling 
og det lab-tekniske. Det er viktig å behalde legar i basalfaga for 
å vedlikehalde og styrke samarbeidet med dei kliniske spesialite-
tane og også i forhold til undervisning av framtidige legar. For å 
betre rekrutteringa må ein også som klinikar framheve betydinga 
av den basale medisinen, vise til samanhengen mellom dei ulike

  INTERVjU MED øYSTEIN BRUSERUD:

erfaren 
forskar i 
ny klinisk 
sJefs-
sTilling
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fagområda. Å ha god legedekning på alle medisinske fagfelt er ein 
styrke for heile det medisinske fagmiljøet.

Du har sjølv hatt kombinert stilling som overlege 
og professor i hovudstilling frå 1992, frå mai i år 
hovudstilling som seksjonsoverlege og professor i 
redusert stilling. Kva tenkjer du om vilkåra for å 
drive forsking i skjeringspunktet mellom desse to 
arbeidsgjevarane?	
- Det er viktig å gje rom for forskingsaktivitet i klinikken. Dette 
betyr i praksis å ha god nok bemanning til at ein får tid til å 
drive forsking. Helseføretaka sine tre oppgåver er alle like viktige: 
pasientbehandling, utdanning og forsking. Dette betyr imidlertid 
ikkje at ein skal ha den same vektlegginga av ei tredeling på in-
divid-nivå, tvert imot kan alle vere tent med at nokon driv meir 
med forsking medan andre vektlegg klinikken meir. For eigen 
del ser eg det som viktigast at vi i fellesskap innanfor vår seksjon 
kjem ut med ei rimeleg fordeling mellom desse tre likeverdige 
oppgåvene. Det er altså viktig å ha respekt for dei tre oppgåvenes 
likeverd. Sjølv har eg elles ikkje hatt noko problem med mine to 
arbeidsgjevarar. Tidlegare var det kanskje ein tendens til at klinik-
ken åt meir av tida enn dei 20% skulle tilseie, men eg føler at 
dette har vore i betring, at begge arbeidsgjevarar no i større grad 
respekterar det at ein har ulike oppgåver å fylle og såleis at dette 
har blitt meir ryddig.

Kva tenkjer du elles at ein kan gjere for å betre 
forholda for legedrive forsking generelt og synest 
du	at	situasjonen	har	endra	seg	på	nokon	måte?
- Helseføretaka har blitt ein mykje meir aktiv medspelar dei siste 
10-12 åra, dette er tydeleg. Det har kome auka ressursar derfrå og 
det har vore eit større forskingsfokus. Dette er positivt for lege-

drive forsking. Dessutan er det ingen tvil om at lønsforholda har 
stor betyding for å sikre vidare rekruttering av legar til forsking.

Kva tenkjer du om mogelegheitene til å drive 
aktiv forsking i kombinasjon med stor arbeids-
belastning, både klinisk og administrativt, som 
seksjonsoverlege?
- Det vil nok bli mindre tid til aktiv forsking enn før. Dette har 
vore eit bevisst val på den måten at eg ønskte meir tid i klinik-
ken. Eg synes også at det er viktig å la dei meir erfarne forskarane 
i forskingsgruppa få høve til å vakse seg til sjølvstendige og frie 
forskarar. Det føreset at eg tek eit lite steg til sides og let dei få 
rom og ressursar til å utvikle seg. Dette kan eg no gjere fordi 
gruppa har ei fin blanding av forskarar på ulike nivå og har blitt 
robust nok til at eg kan ha litt meir fokus i klinikken. Dette vil 
også vere den beste måten å sikre eit livskraftig hematologisk 
forskingsmiljø på for framtida, slik eg ser det.

Og til sist, har det blitt tid til noe meir enn det 
faglege	i	alle	desse	åra?
- Eg har prøvd å ha ein balanse mellom fag og fritid. Eg dreiv 
ei speidargruppe i 13 år og fikk til slutt medalje for lang og tru 
teneste på ein speidarleir. Friluftsliv har dermed blitt ei interesse 
som har halde fram etter at speidarkarrieren blei avslutta. Ikkje 
minst er padling ein fin aktivitet, og eg har hatt tillitsverv både 
lokalt og som medlem i sentralstyret i Noregs Padleforbund. 
Og så har eg restauret ei 100 år gammal hytte inne på byfjella i 
Bergen, det tok meg sju år og eg bar alle bygningsmaterialane på 
ryggen eller skuldrene inn til hytta. Helikoptertransport er etter 
mitt syn sterkt oppskrytt, og eigentleg saknar eg desse turane no 
etter at hytta er ferdig. 

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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Faget vårt er tuftet på forskning. Idealet vårt er å utøve faget 
kunnskapsbasert. Til dette trengs det forskere og leger må forske! 
Mange leger ønsker å forske. Mange leger har aktiv forskn-
ing som en del av arbeidsdagen og enda flere har forsket på et 
tidspunkt i karrieren. Helseforetakene er pålagt ved lov å drive 
både forskning og kvalitetssikring av egen virksomhet. Når leger 
forsker, vinner alle: pasientene, legene og helseforetakene. 

I de tradisjonelle kombinerte stillingene, professor I-, professor 
II- og amanuensisstillingene, utøves selve forskningen i arbeids-
tid betalt av universiteter eller høyskoler. Faktisk er fordypnings-
stillingene for leger i spesialisering den eneste tariffestede og 
nasjonalt avtalte forskerstillingstypen for leger som i sin helhet 
finansieres av de helseforetakene. Nå er selvsagt helseforetakenes 
bidrag til forskningen langt større en finansiering av fordypn-
ingsstillinger. En rekke av våre kolleger har selv forhandlet inn tid 
til forskning i sin arbeidsavtale og ved mange avdelinger brukes 
legene aktivt i kvalitetssikringsarbeid. Og ikke minst: For leger 
som har finansiert selve forskningstiden sin med eksterne midler, 
stiller ofte foretakene opp med kontorfasiliteter, sekretærstøtte, 
IKT-logistikk og regnskapsstøtte. Men i hvilken grad og til 
hvilken kostnad forskeren kan dra nytte av slik tilrettelegging 
varierer fra foretak til foretak.

Legers rettigheter og plikter som forskere er ikke regulert i den 
nasjonale overenskomsten mellom Spekter og Legeforeningen. 
Forskning omtales kun i generelle vendinger og uttrykker en 
felles intensjon om at det skal legges til rette for forskning. Det 
er imidlertid i noen lokale B-deler avtalt konkrete reguleringer 
av lønns- og arbeidsforhold. Dette dreier seg stort sett om 
professorer. For andre som forsker, for eksempel stipendiatene, 
er lite avtalt i B-delene. Noen foretak har etablerte praksiser for 

hvordan forskerne innlemmes i avdelingens i avdelingens drift, 
men denne praksisen kan variere mye mellom avdelinger og mel-
lom helseforetak.

Dette innebærer at leger som forsker møter svært ulike bet-
ingelser avhengig av hvor de jobber. Selv professorene som 
jobber kombinert i helseforetakene og ved universitetene og har 
veletablerte kombinerte stillingsforhold møter ulike betingelser 
ved ulike foretak. Enda mer uoversiktlig blir det for forskere som 
har foretaksekstern finansiering. Slik ekstern finansiering kan 
dreie seg om universitetsstipender, midler fra de regionale helse-
foretakene, midler fra Forskningsrådet eller midler fra private 
forskningsinstitusjoner. Leger som har blitt tildelt forskningsmi-
dler innretter seg ofte slik at de frikjøper seg fra sin kliniske jobb 
i en viss stillingsprosent. Hvilke betingelser de ulike avdelingene 
stiller for å inngå avtale om frikjøp varierer også. Noen steder 
opprettholder forskeren lønn og arbeidsvilkår tilsvarende det de 
hadde som 100% kliniker mens andre må finansiere egen lønn, 
sosiale utgifter og betale for merkantil støtte. Hvilken ordning 
som tilbys er det i stor grad opp til avdelingen å avgjøre.

Legeforeningen ønsker å jobbe for gode, forutsigbare og 
likeverdige lønns- og arbeidsforhold også for leger som forsker. 
Å velge forskning som en del av yrkeslivet bør ikke forringe 
verken lønn eller arbeidsvilkår. Arbeidet med bedre betingelser 
for forskere utføres på flere arenaer. Staten som universitets-
eier er største forskningsarbeidsgiver og en naturlig motpart å 
diskutere lønnsbetingelser for forskere generelt og leger spesielt 
med. Helseforetakene kan på sin side bidra til gode og forutsig-
bare arbeidsforhold for leger som forsker. Deltidsansatte leger 
som forsker i et helseforetak kan møte på en rekke utfordringer. 

  AV joHAN ToRGERSEN. LEDER, YNGRE LEGERS foRENING/pHD KANDIDAT

lønns- og arbeidsvilkår for leger 
i kombinerTe sTillinger

Bedre betingelser for leger som forsker har vært et tema i Legeforeningen og 
blant leger i flere år. Når forskerbetingelser diskuteres er flere momenter ak-
tuelle å ta med i betraktningen: Lønn, arbeidstid, forutsigbarhet, disponibel tid 
til forskning, fleksibilitet, likeverdige forhold på landsbasis, kostnader knyttet til 
støttefunksjoner og mer til… I dette innlegget tas noen prinsipielle betraktninger 
rundt forholdet mellom arbeidstid og avlønning av det kliniske arbeidet for leger 
i kombinerte forskerstillinger opp. Dette er bare ett av flere aktuelle fokusom-
råder, men skal vi bedre legeforskeres betingelser må en spille på flere arenaer!
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Mange av rettighetene våre er knyttet opp til arbeid i en 100% 
stilling. Om en er frikjøpt for eksempel 50% til forskning 
og dermed har en klinisk stillingsprosent i et helseforetak på 
50% vil arbeidsgiver kunne hevde at arbeid utover den avtale 
50% stillingen ikke honoreres som overtid før en samlet sett 
har jobbet utover en 100% stilling, dvs 35,5 eller 37,5 timer 
pr uke. Det sentrale poenget her er at selv om en lege jobber 
100% stilling eller mer når en ser foretaksdelen og forskerdelen 
samlet har det blitt hevdet at foretakene kun skal forholde seg 
til stillingsprosenten som utføres i helseforetaket. Dette har 
fått konsekvenser for flere forskere. Blant annet har det blitt 
hevdet at leger som forsker i kombinerte stillinger ikke har rett 
på 0,13% honorering i forbindelse med uforutsette vakter. Det 
har også blitt praktisert at leger som har fast avtalt kombinert 
arbeidstid over 38 eller 40 timer pr uke ikke får UTA-honorert 
for noen av disse overskytende timene. Strengt tatt er dette i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om merarbeid og 
overtid, men det oppleves veldig urettferdig da forskning ved 
lov er bestemt å være en av helseforetakenes oppgaver.

En del forskere i kombinerte stillinger har mer enn 50% 
stillingsandel i helseforetakene. Bakgrunnen for dette er at 
arbeidsgiver ønsker å kjøpe inn mer arbeidstid av forskeren, 
en ønsker en arbeidstidsordning som passer med gjeldende 
tjenesteplan og noen leger mener at 50% blir for lite i forhold 
til spesialiseringsprogresjon. På denne måten kan en legeforsker 
samlet jobbe, for eksempel 45 t/uke, uten å få UTA betaling for 
timene over 38/40 t/uke.

Legeforeningen ønsket under hovedforhandlingene med 
Spekter våren 2010 å gjøre noen med dette. Vi mente at å 
gi forskere i kombinerte stillinger noen felles rettigheter ville 
være en god måte å løfte betingelsene for forskere. Samtidig 
ønsket vi å gjøre noe med den urettferdigheten mange føler 
når de, ved å gå over i en kombinert forsker/klinisk stilling, 
går opp i arbeidstid og ned i lønn. Vi foreslo derfor følgende 
overfor Spekter: Samlet arbeidstid i helseforetak og arbeidstid 
ved annen forskningsinstitusjon sees under ett og legges til 
grunn for beregning av UTA-tid og rett til overtidsbetaling. 
Jevnt over vil dette gi mange forskere i kombinerte stillinger 
et lite lønnsløft. Samtidig vil det stimuleres til at også forskere 
arbeider noe utover normalarbeidsuken i helseforetakene der 
det er behov for det. Å få dette forankret på nasjonalt nivå vil 
også gi forutsigbarhet for legeforskere når de vurderer oppstart 
av forskningsprosjekter eller vurderer jobbytte.  

Spekter var lyttende til forslaget, men ønsket en bedre over-
sikt over ulike kombinerte stillinger og betingelser knyttet til 
disse før en ønsket å gå videre med forhandlinger rundt dette 
temaet. Det ble satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe 
som fikk i oppgave å samle inn og systematisere informas-
jon om kombinerte stillinger fra seks universitetssykehus: 
AHUS, Oslo universitetssykehus, St Olav, Haukeland uni-
versitetssjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og 
Stavanger Universitetssykehus. Undertegnede representerte 
Legeforeningen med støtte fra to av våre jurister. Vi spurte uni-
versitetssykehusene om hvor mange leger de hadde i kombin-
erte stillinger, hva slags stillinger de hadde ved universitet (pro-
fessor, amanuensis, stipendiat), stillingsprosenter i foretakene, 

om det fantes reguleringer på B-dels nivå og generelt om hvor-
dan lønns- og arbeidsvilkår var avtalt. Alle sykehusene har svart 
og vi har gått flere runder for å sikre data og fullstendigheten i 
arbeidet. I skrivende stund er ikke rapporten helt ferdig, men 
vil foreligge til høsten. Vi håper at dette arbeidet kan føre frem 
til at en får avtalt noen enkle felles retningslinjer for hvordan 
legeforskere i kombinerte stillinger skal behandles. 

I Helse Bergen har dyktige lokale tillitsvalgte sammen med en 
framtidsrettet arbeidsgiver klart å enes om noen viktige prinsip-
per for leger i kombinerte stillinger. I Helse Bergens B-dels 
avtale finner en nå følgende formuleringer: 

§2.3 Kombinerte stillinger
…
For å kunne inngå avtale om utvidet tjeneste må legen være 
ansatt i 100% stilling i Helse Bergen. Unntak er hvor legens 
samlede ansettelsesforhold ved Helse Bergen/Universitetet i Bergen/
Høgskolen i Bergen utgjør 100% stilling eller mer.

§2.4 Stipendiater
…
Det kan gjøres avtale om utvidet tjeneste/arbeidstid for klinisk 
arbeid, jf. Overenskomstens del A2 § 3.3. Når stipendiatet kombi-
neres med klinisk arbeid, regnes arbeidstiden i forhold til bestem-
melsene i § 3.3 (38/40 t/uke)

Ved kombinert stilling mellom forskning (stipendiat) og klinisk ar-
beid, legges basislønn for den kliniske delen av stillingen til grunn 
for beregning av UTA- og vaktlønn.

Med disse formuleringene anerkjenner altså Helse Bergen for-
skeraktiviteten på lik linje med det kliniske virket i forhold til 
samlet arbeidstid! Tillitsvalgte og ledelse i Helse Bergen har vist 
at det er mulig å omsette disse prinsippene i praksis. 

Det er ingen grunn til at de samme kravene ikke kan bli stilt 
ovenfor andre arbeidsgivere rundt om i landet. Vi kommer til 
å jobbe videre med dette fra sentralt hold, men lokalt bør en 
også ta opp disse spørsmålene i forhandlinger med arbeidsgiver. 
Undertegnede kan gjerne kontaktes angående spørsmål om 
dette og jeg er også overbevist om at tillitsvalgte i Helse Bergen 
kan svare på spørsmål om hvordan dette kom til og hvordan 
det praktiseres. 

Arbeidet med bedre betingelser for legeforskere må og vil gå 
videre. Prinsippene omtalt i dette innlegget er bare noen av 
områdene med potensial for forbedringer. Vi skal spille videre 
på de arenaene vi kan. Jeg blir svært takknemlig for tips og hint 
om smarte løsninger fra andre som en kan prøve å gjøre gjel-
dende for flere. Verktøykassa med redskap for å bedre legeforsk-
eres lønns- og arbeidsvilkår må bli større og deles med så mange 
som mulig!

Johan Torgersen
Leder, Yngre legers forening/PhD kandidat
johan.torgersen@legeforeningen.no
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Den mest gjengse måten for medisinere å utvikle sine forskn-
ingskarrierer på har hittil vært å ta en PhD-grad relativt  tidlig 
etter grunnutdannelsen og så i den grad det er mulig forsøke å 
kombinere videreutvikling av sin forskningskompetanse samtidig 
med en spesialistutdannelse. De mest motiverte, talentfulle og 
iherdige vil med god støtte i fagmiljøene kunne lykkes i å kvali-
fisere seg til vitenskapelige toppstillinger. Dessverre er det slik at 
mange yngre leger ikke får tid og muligheter til å viderutvikle sin 
forskningskompetanse  etter fullført dr.grad under en krevende 
spesialistutdannelse, slik at det blir ofte for krevende å ta opp ig-
jen forskningen etter fullført spesialistutdannelse. Det bør derfor 
legges bedre til rette for at forskningsinteresserte leger lettere kan 
få utvikle seg som forskere, noe som vil bidra til at både større 
omfang og bedre kvalitet i norsk medisinsk forskning, samt til 
bedre pasientbehandling.  

For å få en oversikt over hvilke muligheter forskningsinteres-
serte leger har for å utvikle en forskningskarrière, har jeg på 
basis av data om antall ansatte innen ulike stillingskategorier 
ved vårt fakultet og ved tilknyttede universitetssykehus (Oslo 
universitetssykehus og Akershus universitetssykehus) beregnet 
antall ledige årlig antall stillinger (tabell 1). Selv om det ikke 
har vært mulig å framskaffe sikre data for alle faktorer, slik som 
gjennomsnittlig ansettelsestid og andel av medisinere innen 
stillingskategoriene postdoktor og forskere, gir denne analysen 
tilstrekkelig informasjon til å kunne si noe om hvilke muligheter 
forskningsaktive leger har til å utvikle en forskerkarrière. Denne 
analysen viser at omlag fjerdeparten av de som tar en PhD-grad, 
har muligheter for å få en postdoktorstilling. Dersom vi antar 
at fjerdeparten av forskerstillingene blir besatt av medisinere, så 
blir det årlig blir tilgjengelig ca 20 vitenskapelige toppstillinger 
ved vårt fakultet og tilhørende universitetssykehus. Dette betyr at 
omlag fjerdeparten av de medisinerne som tar en PhD-grad har 

mulighet til å få en vitenskapelig toppstilling, enten etter å kvali-
fisert seg vitenskapelig gjennom ansettelse i en postdoktorstilling 
eller forskning under spesialisering.

I tiårsperioden 1991-2001 ble  andel leger blant 
dr.gradsstipendiatene i Norge redusert fra 64 til 40% (1). 
Dette var den samme andel leger som som ble tatt opp ved  
dr. gradsprogrammet ved vårt fakultet i perioden 2000-2002 
(tabell 2).  Det er gledelig at den nedadgående trenden av andel 
medisinere som tar en dr. grad er snudd, og at andelen medisi-
nere som blir tatt opp på dr.gradsprogrammet nå har økt til 
vel 50% (tabell 2). Når det samtidig har det vært en betydelig 
økning i totalt antall som er tatt opp på dr.gradsprogrammet, 
betyr det at det totale antall leger som årlig blir tatt opp på dr. 
gradsprogrammet har økt fra 54 i perioden 2000-2002 til 129 i 
perioden 2008-2010. Den sterkeste økningen av medisinere har 
kommet i de kliniske fag og kliniske støttefag , mens økningen 
i basalfagene har vært betydelig mindre. Det har også vært en 
liten økning av medisinere som tar dr.grad innen Institutt for 
helse og samfunn, men her har andelen blitt redusert fordi 
økningen har vært for andre yrkesgrupper.  Den markante 
økning av PhD-grader i de kliniske fag er tydelig relatert at 
bevilgningene til forskning er betydelig øket etter opprettelse 
av de regionale helseforetakene. Selv om det er blitt noe bedre 
rekruttering av medisinere innen basalfagene, er det bekym-
ringsfullt for disse fagene at økningen ligger langt under de 
kliniske fag.  Denne forskjellen aksentueres av at en stor andel 
av medisinere med en PhD-grad fra basalfagene  går over til 
kliniske fagområder, både fordi lønnsbetingelsene er bedre der 
og fordi bevilgning til forskning i kliniske fag som sagt er blitt 
noe bedre de siste årene.

  AV fRoDE VARTDAL, DEKAN. DET  MEDISINSKE fAKULTET, UNIVERSITETET I oSLo

uTvikling av forskningskarrierer 
for leger, hvordan kan deT gJøres? 

Det bør gjennomføres tiltak som gjør det lettere for forskningsaktive leger å 
utvikle sine forskningskarrièrer til glede for dem selv og for norsk medisinsk 
forskning.  for å beskrive mulighetene for en forskningskarrière for medisinere 
er det i denne  artikkelen 
innhentet data over størrelsen på ulike stillingskatgorier for forskere ved 
Det det medisinske fakultet, Universitetet i oslo (Uio) og tilknyttede univer-
sitetssykehus. på bakgrunn av dette og av data over utviklingen av antall leger 
som tar en dr. grad, drøftes og foreslås mulige tiltak for å etablere bedre kar-
rièreveier for forskningsaktive leger.    



18

Situasjonen er altså nokså forskjellig i basalfagene og i de klini-
ske fagene, og tiltakene for forbedre forholdene for forskning 
og forskere innen disse fagområdene må følgelig være forskjel-
lige. Det er uheldig at for få medisinere rekrutteres til og blir 
værende i basalfagene, både fordi medisinere trengs for under-
visning i basalfagene og fordi god medisinsk forskning mer enn 
noen gang krever et tett samspill mellom medisinere og forskere 
med annen fagbakgrunn. Siden undervisning, forskning og 
pasientbehandling for og av leger er tuftet på de medisinske 
basalfagene, vil for få medisinere i basalfagene kunne få meget 
uheldig konsekvenser for all medisinsk virksomhet. Det er 
derfor behov å iverksette tiltak for at flere medisinere kan ta en 
PhD-grad innen basalfagene, og at det legges til rette for at en 
større andel av disse etter fullført PhD-grad velger å satse på en 
videre forskerkarriere der.  Det er grunn til å tro at lekkasjen 
av medisinere fra basalfagene vil reduseres, dersom forsknings-
grupper i basalfagsmiljøene får søke og konkurrere om forskn-
ingsmidler fra de regionale helseforetakene. 

Selv om det kan synes som om bevilgningene til forskning er 
blitt noe bedre etter opprettelsen av de regionale helseforetak-
ene, er det langt fra lett for forskere med en fersk PhD-grad å 
videreutvikle sin forskning i kliniske avdelinger. Dene situas-
jonen kan bli mye bedre, dersom man løser to hovedproblemer. 
Det ene problemet er at gjennomsnittsalderen ved fullført 
PhD-grad er for høy. For eksempel er gjennomsnittsalderen 
ved fullført PhD-grad på vårt fakultet vel 40 år, og da er mange 
for gamle til å ha mulighet til å samle nok meritt til å få en 
vitenskapelig toppstilling.  Det andre problemet er at selv leger 
som fullfører en PhD-grad realtivt tidlig, ofte ikke makter å 
vedlikeholde og videreutvikle sin forskningskompetanse mens 
de gjennomføreren meget krevende spesialistutdannelse. Det er 
ikke få meget talentfulle unge forskningsaktive leger som har 
blitt ”hektet av” en forskningskarriere i dette løpet. Dette er 
naturligvis meget uheldig for den enkelte, men det er også et 
stort tap for norsk medisinsk forskning.  

Man kan bidra til å redusere det førstnevnte problemet ved å 
legge til rette for og oppmuntre til at flest mulig fullfører sin 
PhD-grad i yngre alder. Det andre problemet med at svært 
mange får avbrutt utviklingen som forskere under spesial-
istutdanningen, kan reduseres ved at man legger opp til et 

dobbeltkompetanseløp på postdoktornivå ved at universiteter 
og helseforetak sammen oppretter kombinerte stillinger, der 
minimum en tredjedel og inntil halvparten av tiden avsettes til 
forskning, mot at spesialistutdannelsestiden utvides tilsvarende.  
Helst bør dette dobbeltokompetanseløpet inkludere et op-
phold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon. Samlet vil disse 
grepene kunne føre til forskningsaktive leger på et tidspunkt i 
sin karriere der de antas å være mest produktive, nemlig like et-
ter fullført PhD-grad,  mye lettere kunne videreutvikle sin for-
skningskompetanse og -meritt. Dette vil også bidra til å styrke 
forskningsomfang og –kvalitet i den enkelte avdeling, noe som 
igjen vil bidra til bedre pasientbehandling. Der en lege ansettes 
i en klinisk avdeling etter å ha gjennomført PhD-graden i et 
forskningslaboratorium , vil vedkommenden i en slik post-
doktorperiode lettere enn før kunne være et bindeledd mellom 
laboratorieforskning og klinisk forskning, noe som vil bidra til 
translasjonselementet i biomedisinsk forskning.   

Så er det slik som vist tidligere i artikkelen bare et mindretall av 
medisinere med en PhD-grad som vil ende opp i en vitenskape-
lig toppstilling. Det er særdeles viktig at de som ikke kommer 
så langt også får mulighet til  å videreutvikle sin forskning-
skompetanse. Dette kan etter min mening best gjøres, dersom 
de blir medlemmer av forskningsgrupper med en sterk total 
kompetanse og tyngde. Likeledes vil det å være medlem av en 
forskningsgruppe gjøre det enklere for den enkelte forsker å et-
terleve ulike regelverk for forskning, slik som helsforskningslov-
en. Det vil oftest være naturlig for forskere å være medlem i en 
forskningsgruppe i det fagmiljøet vedkommende er ansatt, men 
det kan like gjerne være forskningsgrupper i andre fagmiljøer, 
for eksempel i et annet fagmiljø der vedkommendet har tatt sin 
PhD-grad.  Felles forskningsutvalg for Oslo universitetssykehus 
og UiO har i sine retningslinjer for etablering av forsknings-
grupper gått inn for at alle forskere skal være medlemmer av en 
forskningsgruppe ledet av en forskningsgruppeleder.   Dette og 
mange av de andre tiltakene som er beskrevet før i artikkelen 
vil også etter min mening bidra til å bøte på et av problemene 
som ble beskrevet i Norges forskningsråds evaluering av norsk 
klinisk forskning i 2003-2004, nemlig at mange fagmiljøer 
og forskningsgrupper har for liten kritisk masse til å nå opp 
internasjonalt (2). 

1. Nes M, Røttingen JA. Leger og forskning – når er bunnen nådd? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 344-5

2. Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. 
Norges forskningsråd 2004. http://www.forskningsradet.no/no/Publikasjon/Evaluation_of_Clinical__
Epidemiological_Public_Health_Healthrelated_and_Psychological_Research/1137743006032?lang=no

Forfatteren takker førstekonsulent Ivar Alver ved Det medisinske fakultetssekretariat, UiO, 
for innhenting og analyse av data.

Litteratur
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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

Tabell 1.  Totalt antall stillinger og beregnet antall ledige stillinger, samt antall og andel 

medisinere innen ulike stillingskategorier ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
(UiO)  

 

 Antall Estimert 

ansettelses- 
tid 

Gjennomsnittlig 

antall ledige  
stillinger pr. år 

Andel  

medisinere 
(%)  

Antall 

ledige 
stillinger 

for 
medisinere 

Postdoktorer 192 4 48 IR
a 

 

Forskere 235 15 16 IR
a 

 

Førsteamanuensis 
20% 

70 15 5 84 4 

Førsteamanuensis 27 15 2 33 1 

Professor II 209 25 8 89 7 

Professor I 139 25 6 53 3 

PhD-grader 183   51  
a 
IR= Ikke registrert 

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig  antall  Ph-studenter  med  andel cand. med i parantes,  tatt opp på 
PhD-programmet på Det medisinske fakultet, UiO, i periodene 2000-2002 og 2008-2010  

 

Grunnenhet Gjennomsnitt 

2000-2002 

Gjennomsnitt 

2008-2010 

Institutt for medisinske basalfag 21 (10) 28 (18) 

Institutt for helse og samfunn 
a 

28 (25) 38 (23) 

Institutt for klinisk medisin 
a b 

87 (51) 183 (63) 

Total 136 (40) 249 (52) 

 
a  

Disse instituttene ble opprettet i 2010 etter fusjon av flere grunnenheter som før det hadde    

   andre navn  
b 

 Omfatter både kliniske avdelinger og serviceavdelinger (røntgen og laboratorie-avdelinger 
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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.

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

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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   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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Ta vare på muligheTen 
Til faglig inspirasJon 
og fornyelse 

- reisebrev fra opphold i london i forbindelse 
med forskningsTermin vinTeren 2010-11

AV KIRSTI YTREHUS, pRofESSoR DR MED, UNIVERSITETET I TRoMSø

Sabbatsår eller forskningstermin som det heter offisielt er en ordning med fritak fra vanlig undervisning-
sarbeid for professorene ved universitetene. Arbeidstid som vanligvis blir brukt til undervisning skal brukes 
til forskning og faglig fordypning. Ved de medisinske fakultetene i Norge brukes denne ordingen aktivt 
av flere grunner. Den ene er at vi har mulighet til å finansiere opphold utenfor egen institusjon i denne 
perioden, enten gjennom støtte fra eget fakultet eller som del av prosjektarbeid støttet av for eksempel 
Norges forskningsråd eller Samarbeidsorganene mellom Regionale helseforetak og universitet. 

Dermed kan man brukke ordningen til reise og forskningsop-
phold utenfor egen institusjon. Finansiering kommer ikke 
automatisk, reel mulighet til utenlandsopphold gjelder ikke 
alle. Den andre grunnen til at forskningsterminen brukes 
aktivt er behovet for å konsentrere seg om egen forskning 
og skrivearbeid. I den senere tid har det blitt økende fokus 
på mangel på sammenhengende tid til forskning ved univer-
sitetene. Undervisning, administrasjon, møtevirksomhet og 
pasientarbeid medfører stadige avbrytelser for legeforskeren. 
Forskningstermin skal gi sammenhengende tid til fordypning. 
I Norge har brukes sabbatsårtradisjonen aktivt ved de medi-
sinske fakultetene. Ved de store universitetene i utlandet har 
tradisjonen falt mer eller mindre bort i mitt fagområde som er 
basalmedisin.  

I Norge søkte mange opphold i utlandet rett etter avlagt 
medisinsk doktorgrad. Forskningsinteresserte leger reiste ut 
1 års tid,  gjerne finansiert fra vertsinstitusjonen i utlandet, 
fondsmidler og andre kilder. Etter hvert har også fakultetene og 
samarbeidsorganene mellom universitetsklinikk og fakultet sett 
nytten av slike opphold og satt av stipendmidler og reisemidler. 
Overlegepermisjon på sykehusene er også kommet til som en 
rettighet som skal brukes til faglig fornying. 

Det noen måneder siden jeg kom tilbake etter 4 mnd i 
London. Oppholdet i London har vært en del av mitt sab-
batsår. Hensikten var å etablere bedre kontakt med et europeisk 
forskningsmiljø og legge grunnlag for konkret prosjektsamar-
beid. Dette har jeg oppnådd. 

Jeg har oppholdet meg ved King’s College Hospital, University 
of London. London har stor tilstrømming av utenlandske 
akademikere både innenfor medisinen og andre fag. Jeg har 
spurt	meg	hvorfor	denne	gjestfriheten?	Et	av	svarene	er	at	
nettopp muligheten til å ta i mot forskere fra hele verden kan 
være en av nøklene til forskningssuksess. Den nye regjeringen i 
Storbritannia ønsket høsten 2010 en innstramming i immigras-
jon og arbeidsinnvandring til Storbritannia.

Dette skulle være et av virkemidlene for å bedre økonomien. 
Da ble de møtt av massive protester fra nettopp universitetene 
og kunnskapsindustrien. De argumenterte med at de var avhen-
gige av å hente inn de beste forskerne fra utlandet. Velvilje 
overfor forskere og ekspertise fra andre land er klart tilstede i 
større grad enn hva vi er vandt med her hjemme. Man har en 
positiv innstilling og gode rutiner for å ta imot utlendinger.  

Et gjesteforskeropphold gir deg noe mer enn muligheten til å 
styrke og videreutvikle et samarbeid. Det kan også gi verdifullt 
innspill til driften av et forskningsprosjekt og bedre erkjen-
nelse av hva som er bra ved eget laboratorium og hva som kan 
forbedres. 

Hvilke forskjeller er det, sett med mine øyne, på forhold-
ene for medisinsk basalforskning her i Norge sammenlignet 
Storbritannia. Det mest iønnenfallende er de mange PhD 
studentene. De er unge, mange år yngre en våre studenter, de 
tjener dårlig og arbeider mye (mange opp til 10-12 timer per 
dag).
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Dette setter preg 
på laboratoriene, 
det er alltid 
mange unge men-
nesker til stede. 
Det eksperimen-
telle arbeidet i 
laboratoriet er 
strengt regulert, 
med vel så mange 
skjemaer og kon-
trollpunkter som 
hos oss. 
Forskere på post 
doc nivå har en 
nøkkelfunksjon 
i gjennomføring 
av praktisk 
prosjektarbeid og 
databearbeiding. 
Det er noe vi vil 
se i økende grad 
i Norge også 
fordi tid avsatt 
til PhD arbeid 
er kortet ned. 
Forskere på senior 
nivå har bedre 
tid til å utforme 
prosjekter og 
prosjektsøknader. 
De har finansielle 
rammer til å 
gjøre forstudier. 
Det forventes at 
det brukes tid på 
dette og at det 
gjøres grundig. 
Arbeidsdagen har 
mer sammenhen-
gende tid. Under-
visningsoppgaver 
finnes i rikelig 
monn, men 
bredden på de 
fagfeltene hver 
enkelt skal ha ansvar for er naturligvis mye smalere ved store 
institusjoner slik at disse oppgavene griper inn i hverdagen på 
en annen måte. 

Legeforskere i Norge har samlet mye erfaring gjennom forskn-
ingsopphold i utlandet. Disse erfaringene har blitt til verdifull 
kompetanse for våre fagmiljøer, for norsk helsevesen og de me-
disinske fakultetene. De fleste legeforskere har reist utenlands 
på eget initiativ, ikke på initiativ fra arbeidsgiver. Avvikling 
av et sabbatsår i utlandet har vært en privatsak. Legeforskere 
fra et og samme institutt eller avdeling kan reise ut til alle 
verdens kanter. Mottoet er, satt litt på spissen, hver kvinne 
eller mann sitt samarbeidende universitet i utlandet. Kanskje 
ikke	så	rasjonelt	for	de	små	institusjonene	i	lille	Norge?	Vi	er	

mange legeforskere som har brukt svært mye energi på å gjøre 
oss kjent med aktuelle vertsinstitusjoner, å gjøre avtaler med 
samarbeidspartnere og ikke minst å søke etter bolig som passer 
økonomien, skaffe skoleplass for barn, sikre helseforsikringer, 
tilrettelegge for ektefelle osv. osv. Kanskje ikke den mest effek-
tive	personalresurs	bruken?	Man	kan	spørre	om	ikke	tiden	er	
moden for en ny giv i forskerutveksling i medisin når ferden 
går	fra	Norge	til	utlandet?	Kanskje	våre	egne	institusjoner	bør	
spille en mer aktiv part og ikke bare legge bedre til rette for de 
som vil komme hit men også for de som reiser ut.

Sabbatsår gir også mulighet til å se mer av verden og for 
mitt vedkommende metropolen London. Her går søndags-
turen turen langs Themsen  
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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 Ytrehus, 
 Universitetset i Tromsø  innen 15.03.12

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


