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LVS’ landsråd møttes 12. og 13. februar 2009 
på Solstrand Hotell  i Os ved Bergen

Du kan lese mer på side 14-15

God påske
Knut Aarbakke: 

Bort med akademikerforakten!

side 9

Årsmøte 2009

side 6



Styret & sekretariat i LVS for 2005-2008

Leder                                    
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital 
Tlf arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 
Faks: 72 57 57 65/73 51 74 90
anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Privat: Lokesv. 10, 7033 Trondheim
Tlf. 73 968466   Mob: 934 48 912   
Priv.faks: 73 963104   

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

Medlem  
Gro Østi Eilertsen, 
spesialist i revmatologi og stipendiat, 
UNN, HNF.

Medlem
Professor/overlege Amund Gulsvik
Inst. for indremedisin, Universitetet i 
Bergen og Lungeavd. Haukeland univ.
sykehus
Tlf. arb: 55 97 32 42  
Faks: 55287762
E-mail: amund.gulsvik@med.uib.no
Privat: Gerhard Grans vei 70, 
5081 Bergen
Tlf.: 55 28 77 62  Mobil: 414 18 935      

Medlem
Professor/overlege Fredrik Müller
Mikrobiologisk institutt, Rikshospita-
let – Radiumhospitalet HF
Tlf arb: 23 07 11 46
Faks: 23 07 11 10
fredrik.muller@medisin.uio.no
Privat: Otto Blehrsvei 4, 0588 Oslo
Tlf.: 22 15 27 63 Mobil: 470 24 898

Varamedlem
Stipendiat Kristin Viste
Inst. for biomedisin, 
Universitetet i Bergen
E-mail: krisitn.viste@biomed.uib.no
Privat: St. Olavsvei 149, 5063 Bergen
Tlf:: Mobil: 414 34 472 

Varamedlem 
Stipendiat Sonja E. Steigen
Avd. for patologi, Inst. For medisinsk 
biologi, Universitetet i Tromsø
(Sluttet i høst)

Varamedlem
Professor/overlege Kaare M. Gautvik
Universitetet i Oslo, Ullevål sykehus
Telefon arb: 22 11 94 88 Telefaks:
E-mail: k.m.gautvik@medisin.uio.no  
Privat adr: Bregnevn. 3, 0875 Oslo
Tlf.: 22 23 51 37 Mobil: 957 42 125   

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

Advokatsekretær 
Britt Carina Thoresen 
britt.thoresen@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56/23 10 90 00 
Faks: 23 10 91 50
Priv.: Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Tlf: 22 10 45 45  Mobil: 909 71 915

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor
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I den senere tid har pressen flere ganger påpekt at univer-
sitetsledere er fraværende i samfunnsdebatten. Med unntak 
av rektor Jarle Aarbakke i Tromsø glimrer våre universitets-

ledere med fravær blant mennesker som blir tilskrevet på-
virkningskraft i samfunnet. Tausheten er ikke så lett å forklare. 
Rektor ved NTNU har forsøkt å forklare det med uinteressert 
presse. Der kunne man innvende at universitetets informasjons-
avdeling kunne være til hjelp? Men heller ikke de universitets-
ansatte ellers studentene deltar mye i samfunnsdebatten. De 
utydelige har professor Rune Slagstad kalt den siste generasjon 
forskere, og skapt en debatt i Morgenbladet. Man kan kanskje 
tilføye de usynlige og anbefale å utforske fenomenet. 

Og herved en utfordring – vil du ikke høre til de utydelige og 
usynlige – da er løsningen å delta på LVS forskningkonferansen i 
april. Mer om program og påmelding i dette nummeret av LVS 
INFO. Husk også at det blir valg på LVS årsmøte – og da har 
du enda større mulighet for innflytelse!

 Valg eller ansettelse.
Det er i år valg på universitetsledelse i Oslo, Tromsø og Ber-
gen. Styret ved NTNU har bestemt å fornye ansettelsen av den 
ansatte rektor, og dermed mister NTNU spenningen rundt 
rektorvalget.

 I Oslo går valgkampanjen for fullt mellom to dyktige rektor 
kandidater, det samme skjer i Bergen.  I Tromsø endte valget 
med forlenget periode for den tidligere valgte rektor, som var 
spesielt glad for studentstemmene. Kandidater til de øvrige 
stillinger som prorektor og viserektor samt til universitetsstyret 
plukkes ut med omhu. Så slutter enigheten: noe vil ha ansatte 
ledere på alle nivå, andre kjemper for valgte ledere. Styret i LVS 

har debattert dette og vi holder en knapp på valget. Det finnes 
argumenter både pro og kontra. Målet må uansett være dyktige 
mennesker med gode lederevner, faglig innsikt og strategisk 
tenkemåte. Samtidig må man ha et arbeidsmiljø som stimulerer 
til innsats. Både blant de ansatte og blant studentene. Og her er 
det en lang vei å gå – avstanden fra de vitenskapelig ansatte til 
ledelsen har økt betydelig i de senere år. 

Noen synes at universitetenes grunntanke om fri og uavhengig 
tenkning er en utfordring, og etterlyser mer lojalitet. Det er 
imidlertid et tankerkors at også ledere som egentlig ble valgt 
inn synes at ansettelsen av ledere er den riktige veien å gå. En 
av begrunnelsene er at tillitsmannsmodellen er gått ut på dato. 
Ledelsesstrukturen må imidlertid ikke bli slik at man kun 
bekrefter hverandre.  De ansatte må føle at man setter pris på å 
få frem saklig argumentasjon og divergerende synspunkter. Uni-
versitetene har en viktig plass i samfunnet, og kunnskapen vil 
bli meget viktig for å løse de store utfordringer vi står ovenfor.  
Spørsmålet er om en person som Barack Obama kunne ha blitt 
ansatt som president i USA – og ikke valgt. I så fall, ville han 
kunne ha skapt den begeistring og vilje til forandring som han 
gjør nå som valgt president ?

Og mens jeg skriver dette, tikker det frem beskjed fra Univer-
sitetsavisa ved NTNU: Det medisinske fakultet velger bort 
demokrati. Uravstemningen ved de fem instituttene på Det 
medisinske fakultet, NTNU viser flertall for ansatt leder og 
rådgivende ledergruppe.
Men uansett – på Legeforeningens president blir det i hvert fall 
valg i juni
Ha en fin vår !

Vennlig hilsen Anna Midelfart
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Kjære venner

Årets LVS forskningskonferanse i Oslo den 23.-24 april:  Er norsk medisinsk 
forskning nede for telling?  har mange spennende tema på dagsorden, og vi 
håper på mange engasjerte deltagere. Spesielt fra Oslo burde det ikke være 
vanskelig å delta. Vi ønsker alle hjertelig velkommen – LVS medlemmer, fore-
dragsholdere, inviterte gjester, og andre som vil gjerne debattere medisinsk 
forskning og undervisning. Uten at vår stemme høres oppnår vi lite i dagens 
situasjon hvor statlige midler fordeles for å dempe virkningen av finanskrisen.  

Redaktør: Jana Midelfart Hoff, e-mail: jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no 
adr. Nevrologisk avd. Haukeland universitessykehus, 5021 Bergen

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
Alle bilder tatt av Britt Carina Thoresen
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Bjelken og flisen...
 Av Jana Midelfart Hoff

Helseministerens vår ser ut til å være fylt av de tre S’er: Snåsamannen, Samhandlingsreformen og 
Spesialistutdanningen ( eller ”Hvordan gjøre noe helt annet med noe som fungerer”, om du vil). Mens 
Samhandlingsreformen i hvert fall har blitt begunstiget med en bredt sammensatt gruppe, som 

gjennom diskusjon og gjennomgang av dokumentasjon skal komme med gode løsninger, har Snåsamannen 
kun vært gjenstand for diskusjon (og ikke dokumentasjon) og Spesialistutdanningen verken dokumentasjon 
eller diskusjon…….

 Jeg kunne skrive mye om departementets forslag til å endre spesialistutdanningen. Men først og fremst er vel problemet med 
forslaget at det kun konstateres at noe skal endres – men ikke presiseres hvordan – og, ikke minst, hvem som skal overta.
For mange ligger det i kortene at det er universitetene som ønsker å overta også spesialistutdanningen. Enkelte steder hilser fakultet-
sledelsen dette varmt velkommen. Men er det nå egentlig så opplagt?

Spesialistutdanningen, slik den har blitt drevet i Legeforeningens regi, har i mange år garantert en nasjonal standard på landets spe-
sialister. Pasientene skal være trygge på at en nevrolog i Haugesund og en nevrolog i Oslo har de samme kvalifikasjoner og har vært 
gjennom de samme prosedyrer. Denne ”garantien” gjenfinnes ikke i grunnutdanningen. Vi har per i dag ingen nasjonale standarder 
for praktiske eller teoretiske ferdigheter medisinske studenter bør ha tilegnet seg under studiet. Det er heller ingen løpende nasjonal 
prosess når det gjelder å oppdatere kravene i forhold til endringene i helevesenet (ny teknologi, nye behandlingsmuligheter).
Per i dag er det enkelte fakultet temmelig autonomt, og innholdet i undervisningen bærer ofte preg av om det er avsatt nok ressurser, 
menneskelige som utstyrsmessige. Når vi vet hvor få vitenskapelige ansatte med legebakgrunn det etter hvert er, og deres stadig øk-
ende undervisningsbelastning, sier det seg selv at enkelte ting bare ikke blir undervist. I stedet krysser man fingrene for at studentene 
”sikkert lærer det i praksisperioden” Eller ” i turnus”. Eller kanskje aldri….

Jeg skrev ” undervisningsbelastning” – og tar meg i det. Egentlig er ordet helt forferdelig, det å dele kunnskap er jo en av grunnpilar-
ene i medisinen og er jo egentlig et privilegium. Men det sier litt om en stadig økende arbeidsbyrde for stadig færre, om noe som på 
ingen måte anerkjennes og gir karrieremessig uttelling. Det sier også noe om universitetenes tilnærmet ikke-eksisterende personalpo-
litikk for de vitenskapelige ansatte (les intervjuet med Akademikernes leder, Knut Aarbakke). Kanskje ville en nasjonal standardiser-
ing og satsning på medisinsk grunnutdanning gitt undervisningen det løftet den så sårt trenger?

Dagens spesialistutdanning kan sikkert bli bedre. Men om universitetene skal få en sterkere rolle, må de kvalitetssikre den virk-
somheten de driver på en helt annen måte enn i dag. Det er dumt å påpeke at naboen har en flis i øyet når man selv vandrer rundt 
med en bjelke……
Ha en fin vår.
     

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!

Redaktørens adresse: Jana Midelfart Hoff, Nevrologisk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. E-mail. jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no
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Navn: Roald Flesland Havre. 
Stilling: Lege/forsker endoskopisk ultralyd, Haukeland Universitetssykehus og UiB.

Hvilken artikkel var den beste 
du leste i fjor og hvorfor? 
Den var ikke lett. Fristende å si min egen, siden det 
var den første og det var en arbeidsom prosess å få den 
publisert og godt å  få den akseptert. Faglig sett var et 
samarbeidsprosjekt mellom to forskningsmiljøer i Dan-
mark og Romania publisert i 2007 meget spennende. 
Artikkelen er inspirerende fordi de analyserer dataene 
på en ny måte og oppnår høy spesifisitet for metoden: 
Dynamic analysis of EUS used for the differentiation 
of benign and malignant lymph nodes. Gastrointest 
Endosc. 2007 Aug;66(2):291-300.

Hva er ditt forskningsfelt?  
En ny ultralydmetode som viser ulikheter i bløtvevets 
hardhetsgrad. Metoden kalles for elastografi og vår 
gruppe gjør forsøk for å validere om den kan påvise 
malignt tumorvev forskjellig fra inflammatorisk vev ved 
ultralydundersøkelse. Dette er av stor betydning ved 
stadievurdering av en rekke krefttilstander. Vi jobber 
med metoden med in vitro undersøkelser av kunstige, 
standariderte materialer, operasjonspreparater og ved 
endoskopisk ultralyd på pasienter.

Hvorfor ble det akkurat det?
Jeg var interessert i gastroenterologi og endoskopi. Ved 
Haukeland universitetssykehus er det et godt gastroen-
terologisk ultralydmiljø. Å kunne kombinere trening 
i endoskopisk ultralyd med et forskningsprosjekt som 
involverte en ny undersøkelsesmetode virket spen-
nende. Undersøkelsesmetoden ligger nær opp til klinisk 
praksis, og dersom den gir viktig informasjon om 
vevets karakter for eksempel i lymfeknuter, kan den ha 
et potensiale.

1

2

3

Det beste og verste med å være
legeforsker? 
Beste: Å få jobbe systematisk med områder man er 
nysgjerrig på. Å lære å arbeide etter en metode for å 
komme frem til et svar. Mer fleksibel arbeidstid. Net-
tverk av fagfolk.
Værste: Lav lønn, arbeidet henger alltid over deg, all 
fremdrift i prosjektet er avhengig av din daglige og i 
perioder nattlige innsats. Klinisk spesialistutdannelse 
stopper opp.

4
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Til alle medlemmer av LVS

Invitasjon til det 19. ordinære 
årsmøtet i Foreningen for leger 

i vitenskapelige stillinger

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)
avholder sitt 19. ordinære årsmøte i Oslo

torsdag 23. april 2009 kl. 17.00
på

Grønt Auditorium B1.U013, Rikshospitalet

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
må melde disse snarest og innen 10. mars 2009, 
til LVS’ kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

e-mail: bente.kvamme@legeforeningen.no
britt.thoresen@legeforeningen.no 

I tilslutning til årsmøtet arrangeres konferansen

”Er norsk medisinsk forskning nede for telling”?

Vedlagt følger foreløpig program samt påmeldingsskjema

Vi ønsker hjertelig velkommen til Oslo
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[√]   Ja, jeg kommer LVS’ årsmøte/konferanse

Navn: ...................................................................................................................................................  

Adresse: ..............................................................................................................................................  

Poststed: .............................................................  E-mail: ...............................................................  

Telefon: ...............................................................  Telefaks: ............................................................  

Jeg ønsker å delta på følgende:

Årsmøte:      (     )
(23. april kl. 17.00)
Konferanse: (kr. 600,-)    (     )
(23. - 24. april)
Årsmøtemiddag: 23. april kl. 20.00       (     )
(kr. 700,-) Le Canard
Overnatting 23. – 24. april    (     )
(Overnatting Radisson SAS Scandinavia Hotel kr. 1495,- pr. rom)
      

Påmelding innen 1. april til: LVS v/Britt C. Thoresen
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 23 10 91 56  Telefaks: 23 10 91 50
E-mail: britt.thoresen@legeforeningen.no

Påmelding 

til konferanse/årsmøte i LVS
den 23. – 24. april 2009 i Oslo

LVS’ årsmøte er åpent for alle LVS’ medlemmer og alle interesserte. Deltakerne som har betalt kursavgiften vil 
få dekket reise- og oppholdsutgifter. Konferansen dekkes i tillegg til kvoten på 2 kurs pr. år. fra Fond III.
NB: Kursavgift og evt. deltagelse på årsmøtemiddag må den enkelte deltaker dekke selv.



TORSDAG 23.04 Møteleder: Fredrik Müller

kl. 1100-1110 Velkommen. Anna Middelfart, Leder i LVS

kl. 1110-1210 Regjeringens syn på medisinsk forskning: Status og fremdrift
 Jens Revold, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 Ellen Birgitte Pedersen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

kl. 1210-1240 Den medisinske grunnforskningen – basis for medisinsk kunnskap. 
 Har universitetene sviktet sin rolle?
 Per Brandtzæg, professor, Patologiklinikken, Rikshospitalet 

kl. 1240-1340 Lunsj

kl. 1340-1410 Den medisinske grunnforskningen – basis for medisinsk kunnskap. 
 Har universitetene sviktet sin rolle?   
 Stein Evensen, professor, Medisinsk avd, Rikshospitalet 

kl. 1410-1440 Klinisk medisinsk forskning – status og utfordringer
 Stig Frøland, professor, Medisinsk avd, Rikshospitalet

kl. 1440-1500 Pause

 Norsk medisinsk forskning – muligheter og problemer
kl. 1500-1530 Geir Stene-Larsen, leder i Forskningsrådets hovedstyre

kl. 1530-1600 Erlend Smeland, direktør forskning og utvikling, Helse Sør-Øst

kl. 1600-1630 Guri Rørtveit, leder av allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen
 Medisinske forskere: Lønnsforhold og rekruttering

kl. 1630-1700  (Representant fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet er forespurt. Avventer svar)

kl. 1700-1900 Årsmøte i LVS

kl. 2000 Middag

FREDAG 24.04 Møteleder: Kaare Gautvik
 Hva gjør våre fagforeninger for å styrke forskningens og forskernes kår?

kl. 0930-0955 Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

kl. 0955-1020 Torunn Janbu, president i Legeforeningen 

kl. 1020-1035 Elisabeth Søyland, fagsjef, Enhet for forskning og høyspesialiserte tjenester, Legeforeningen 

kl. 1035-1050 Pause

kl. 1050-1135 Hvordan sette forskning på den politiske dagsorden – erfaringer fra Sverige
 Karl Tryggvason, dekanus for forskning, Karolinska Institutet, Stockholm

kl. 1135-1245 ”Om du var forskningsminister” - hva mener politikerne om forskningens og forskernes kår 
 i et valgår?   Paneldebatt - ordstyrer: Kaare Gautvik
 Ine Marie Eriksen Søreide (H). Leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 Åsa Elvik (SV), medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 Gerd Janne Kristoffersen (A), Første nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 Representant fra FrP er forespurt. Avventer svar.
 Stein Evensen, professor, Medisinsk avd, Rikshospitalet
 Per Brandtzæg, professor, Patologiklinikken, Rikshospitalet

kl. 1245-1300 Oppsummering

8

”Er norsk medisinsk forskning nede for telling”?

LVS forskningspolitiske konferanse 23. -24. april ‘09 
Sted: Grønt Auditorium B1.U013, Rikshospitalet
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1)  Hvordan var det å overta etter Christl Kvam, som jo har 
frontet Akadmikerne i mange år?
Det er jo litt som med Wirkola …Christl hadde jo lang erfaring 
fra Akademikerne; 4 år som nestleder og seks som leder. Hun 
gjorde en flott jobb, men nå er min utfordring å ta opp hansken 
og definere rollen for meg. Forskning og forskeres kår har oppt-
att meg mye gjennom mange år.

2)  Hva ønsker du å oppnå som leder?
Jeg ønsker mer status til academia, og at vi skal bevege oss bort 
fra det til dels ”akademikerfiendtlige” samfunnet vi har hatt. Vi 
jobber i dag mye med KUD, og har en tett og god dialog med 
ministeren.

3)  Som en ”grasrot-forsker” opplever jeg ofte diskrepanse 
mellom de fine ordene om økt forskningssatsning og bevil-
gninger som aldri kommer, stillinger som inndras etc. Hva er 
ditt inntrykk?
 Det er viktig at Norge dyrker sine fortrinn – de kloke hoder må 
beholdes. Det koster å være i tet utdannings-og forskningsmes-
sig. Men vi må ta det ansvaret, vi kan ikke for eksempel over-
late all legemiddelforskning til legemiddelindustrien. Da vil jo 
forskning på eksisterende medikamenter aldri bli utført.
Det er også viktig for å opprettholde og øke dagens totale forskn-
ingsaktivitet at vi får et annet lønns- og forhandlingssystem, der 
det blir mulig å gi skikkelig lønns- og arbeidsvilkår for å sikre at 
de klokeste hodene velger en vitenskapelig karriere.

4)  Jeg var på et møte i fjor hvor dekanus i Tromsø snak-
ket om å ”fase ut” eldre medisinske professorer, og jeg ble 
ganske rystet. Hvordan stiller Akademikerne seg til dette?
 Dette sier litt om holdningen enkelte innenfor universitetssekto-
ren har til sine ansatte. Generelt er universitetene for dårlig til å 
tenke personalpolitikk, i hvert fall når det gjelder de vitenskape-

lig ansatte. Når det gjelder administrative stillinger ser det ut til å 
fungere bedre, noe som må sies å være et paradoks…..
En vitenskapelig ansatt er i snitt 43 år før han/hun får fast anset-
telse! Tenk hva slags konsekvenser det har for forutsigbarhet og 
sosiale rettigheter. Slike vilkår blir ikke akseptert andre steder, 
men på universitetene er stadig omkvedet ”det ordner seg, det 
løser seg”.
Dette har selvfølgelig noe med penger å gjøre, basisbevilgningen 
må opp, men vi trenger også en offensiv rekrutteringsstrategi og 
en strategi for å holde på kompetansen, ikke skrelle den av.

5)  Det er en tendens til at tillitsvalgte innenfor univer-
sitetssektoren melder om at nettopp deres tillitsvalgsarbeid 
gjør at de får mindre uttelling ved lokale lønnsforhandlinger. 
De blir sett på som ”plagsomme”. Det berettes også om øk-
ende bruk av lukkede ansettelsesprosesser til vitenskapelige 
stillinger, hvor ”tryne”faktor blir viktigere enn vitenskapelig 
produksjon.
Det kan Akademikerne ikke akseptere. Åpenhet er viktig, og vi 
vil ta det opp med arbeidsgiver dersom det å ha tillitsverv gir 
ulemper ved lønnsforhandling og for videre karriere.

6)  Hva tror du nedgangstidene og fallende konjunkturer 
vil bety for universitetene? 
I nedgangstider øker studietilbøyeligheten, folk vil utdanne seg. 
Det er positivt, vel å merke hvis man ikke går i fellen med å pøse 
på flere studenter inni i de gamle, trange rammene – slik man 
gjorde på nitti-tallet. Etter mitt syn er dette heller ikke mulig i 
dag , da det vil være stikk i strid med kvalitetsreformen. Vi må 
øke utdanningsvolumet gjennom økte bevilgninger til personell, 
vitenskapelig utstyr og infra-struktur.
Stikkordene er å rekruttere og å investere. Infrastrukturfondet, slik 
det er skissert av stastråden, er bra, men ikke stort nok. Det er 
også et problem at man ikke sørger tilstrekkelig for driftsmidler i 
følge med økte investeringer i utstyr.

Intervju med Knut Aarbakke, 
leder for Akademikerne

I forbindelse med et informasjonsmøte LVS i Bergen holdt for sine medlemmer 19.01.09, del-
tok Akademiker-leder Knut Aarbakke som innleder. LVS INFO benyttet da anledningen til å få et 
intervju med den forholdsvis nyvalgte lederen.

Av Jana Midelfart Hoff, redaktør
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Vi henviser til brev datert 16.12. 
2008 og vår første tilbakemeld-
ing datert 14.1.2009.

Det er i dag vanskelig å beholde og 
rekruttere leger til akademiske stillinger 
som professorer, førsteamanuenser og 
lektorer ved de medisinske fakultetene. 
Kravet om å gi legestudentene en for-
skningsbasert undervisning av univer-

sitetslærere med basisutdannelse som leger 
(utdanningskode 118) er derfor blitt vanskeligere.

Toppstillinger som professor ved de medisinske fakultetene krever 
i utgangspunkt et minimum av formal utdannelsestid på 20 år 
eller mer og i tillegg er det i de kliniske fagområdene et krav om 
spesialistutdannelse varierende fra 4 til 8 år. En slik faglige bakg-
runn er av avgjørende betydning for å gi medisinsk studentene en 
relevant undervisning fram til legeprofesjonen.
I løpet av de siste 10 årene har det utviklet og etablert seg en 
meget ufordelaktig lønnsforskjell mellom leger i vitenskapelige 
stillinger og leger i andre tariffområdet inkludert tariffområdet 
Spekter. Denne lønnsforskjellen har intet grunnlag i formell ut-
dannelse, kompetanse eller arbeidstid. Lønnsforskjellen har forster-
ket seg ved lønnsoppgjøret i 2008 som ble en ren pro rata oppgjør 
ved enkelte lokale forhandlingssteder.
Lønnsforholdene for leger i akademiske stillinger er en årsak til de 
store vanskene å rekruttere og beholde leger i fulltidsstillinger som 
professorer og førsteamanuenser ved de medisinske fakultetene. 
De rådene lønns- og arbeidsforhold demotiverer legene fra å starte 
en akademisk løpebane fram til en toppstilling. For å motvirke 
denne skremmende utviklingen fremmer LVS følgende krav ved 
lønnsoppgjøret for 2009 i tariffområdet Stat for å ivareta hensynet 
til universitetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon.
1. De sentrale avtalepartner stiller i tillegg til de ordinære 2.3.3. 
midler til disposisjon en særpott til vitenskapelige stillinger i særlig 
konkurranseutsatte fag, herunder stillinger i medisin med krav til 
medisinsk basisutdannelse. Hensikten er å rekruttere og beholde 
særlig kvalifisert vitenskapelig personal med medisinsk basisutdan-
nelse (utdanningskode 118). LVS vil foreslå særpotter på kr. 10 
mill til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, kr. 6 mill til 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, kr. 4 
mill til Det medisinske fakultet, Norges teknisk natur-vitenskape-
lige universitet og kr. 3 mill til Det medisinske fakultet, Univer-

sitetet i Tromsø. Beløpskravene må tilpasses antall universitetslær-
ere med denne utdannelseskoden ved de fire lærerstedene.
2. Professorer, førsteamanuenser og universitetslektorer med 
klinisk relevant spesialistutdannelse (dobbeltkompetanse) honor-
eres med ekstra B lønnstrinn tilsvarende kr. 60 000 per år.

3. Personer i midlertidig vitenskapelige stillinger som universitet-
slektorer, kliniske stipendiater og universitetsstipendiater med 
undervisningsforpliktelser og godkjent medisinsk spesialitet (dob-
beltkompetanse) honoreres tilsvarende med ekstra B lønnstrinn 
svarende til kr. 60 000 per år. Avlønningen er tilpasset hva som 
kreves av utdannelsestid for spesialiteten ( 6 år) og avlønning for 
forskningskompetanse i Spekterområdet (3 år og kr. 30 000) 

4. Vi ber om at Legeforeningens Forhandlingsutvalg for tarif-
fområdet Stat i samarbeid med Akademikerne vurderer å starte 
arbeidet både sentralt og lokalt med å etablere Særavtaler etter 
HTA pkt 2.3.4 eller pkt 2.3.8. pkt. 1 om lønns- og arbeidsforhold 
for undervisnings- og forskerstillinger med krav til medisinsk basis 
utdannelse ved våre universitet og høyskoler. En bør her anvende 
tidligere erfaringer fra utarbeidelse av særavtalene for personer med 
juridisk basisutdannelse ved universitetene.
Medspillerne for Forhandlingsutvalget i dette arbeidet vil være 
Legeforeningens tillitsvalgte og dekanatene ved de fire medisinske 
fakultetene og Forhandlings og Administrasjons Departementet 
(FAD), Kunnskapsdepartementet samt Personal og organisasjon-
savdelingene ved de fire universitetene.
5. Vi ber videre om at honorartakster forhandles/justeres for 
forelesninger, komitéarbeid, bedømmelse av PhD arbeid og profes-
sorkompetanse, deltagelse i opposisjon og disputas som krever 
vitenskapelige analyser og vitenskapelig kompetanse. Vi vil foreslå 
at avlønningen økes i overensstemmelse med det reelle tidsbruk og 
at den er som annet legearbeid som krever tilsvarende kompetanse. 
Som veiledende honorarer vil vi foreslå kr. 4000 for 45 minut-
ters forelesning, kr. 800 per time for komitéarbeid, kr 30 000 for 
bedømmelse av PhD arbeid, kr. 600 per time for deltagelse i op-
posisjon og disputas. Vi er ikke kjent med at disse honorartakstene 
er forhandlet om i justeringsforhandlinger siden 1998.
Hvis Den norske legeforening er forhindret fra å forhandle disse 
honorartakstene med FAD i dette mellomoppgjøret, så ber vi om 
at Presidenten og Forhandlingsdirektøren oversender dette kravet 
dit hvor disse honorartakstene kan forhandles.

Vi ber Forhandlingsutvalget Stat om å ta kontakt med LVS hvis de 
ønsker ytterligere informasjon.

Krav fra Leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS) ved tariffoppgjøret i staten våren ‘09

Direktør Anne Kjersti Befring
Forhandlings- og helserettsavdelingen
Den norske legeforening
     Bergen, Oslo, Trondheim Oslo 16. februar 2009

For styret i LVS. Anna Midelfart, Leder
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Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har allerede 
gjennomgått en betydelig reorganisering under ledelse 
av sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen. Avdelingene er 

blitt samlet til 11 store klinikker: Akutt- og prehospital klinikk, 
Barne- og ungdomsklinikk, Diagnostisk klinikk, Senter for sam-
handling og telemedisin, Hjerte- og lungeklinikken, Allmen-
npsykiatrisk klinikk, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nevro- 
og ortopediklinikken, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken, 
Medisinsk klinikk og Rehabiliteringsklinikken. 
Klinikkene inneholder nå fra 1 til 8 avdelinger, der Nevro- og 
ortopedklinikken består av 8 svært forskjellige avdelinger som 
nevrologi, nevrokirurgi, øyesykdommer, ØNH-sykdommer, 
ortopedi, plastisk-kirurgi, revmatologi og hudsykdommer. 

Klinikksjef blir også universitetssjef
I forlengelsen av fusjon mellom Universitetet og Høyskolen i 
Tromsø og reorganiseringen av UNN har Dekanatet ved Det 
Medisinske Fakultet konkludert med at det er nødvendig å re-
organisere Institutt for Klinisk Medisin (IKM), som i dag består 
av 21 avdelinger basert på medisinske spesialiteter. Målsettingen 
med denne reorganiseringen er: ”Å harmonisere og integrere 
instituttets oppbygging med UNN, så langt det er mulig for to 
formelt selvstendige institusjoner”. 

Denne reorganiseringen medfører at de 11 klinikksjefene ved 
UNN har resultatansvar for undervisning og forskning som 
foregår i Tromsø på de aktuelle fagområder, og hver klinikksjef 
skal ha en klinikkansvarlig for undervisningen ved IKM som 
skal være ansatt ved UiT. 
Endringen betyr at klinikksjef ansatt på UNN skal overta det 
formelle ansvaret på Universitetet. Tidligere var det universitet-
sansatt avdelingsleder med aktuell medisinsk spesialitet som 
hadde dette ansvaret. Sistnevnte blir nå underordnet klinikkans-
varlig og kun fagansvarlig. 

Kan tvangsekteskap gi god forskning?
Dekanatet ved MF har i tillegg besluttet at de vitenskapelig 
ansatte ved IKM skal plasseres i større instituttovergripende 
forskningsgrupper. Denne reorganiseringen har nok liten in-
nvirkning på enkelte store avdelinger med bred forskning der 
avdelingsleder ved UNN også har bistilling på IKM. For små 
avdelinger med klar todelt ledelse blir universitetsansatt avdel-
ingsleder fratatt ansvar for undervisningen, og dette ansvaret 
gis til aktuell klinikksjef ved UNN. Universitetsansatte ved for 
eksempel revmatologisk avdelingen kan i tillegg bli innplassert i 
forskningsgrupper med tilfeldige andre avdelinger på Nevro- og 
ortopedklinikken, uten at man har prosjekter der samarbeid 
er naturlig og at nevnte avdelingen allerede har avdelingsover-
gripende prosjekter på gang. Kritiske røster hevder at denne 
prosessen har vært preget av dårlig kommunikasjon, manglende 
konsekvensutredning og korte tidsfrister, samt at ”tvangsek-
teskap” i forskningsgrupper heller hemmer enn fremmer god 
forskning.

Nå vil altså IKM ved Universitetet i Tromsø gi fra seg alt ansva-
ret for undervisning og forskning til klinikksjefene ved Univer-
sitetssykehuset i Nord Norge, og nåværende avdelingsledere ved 
IKM skal bli underordnet fagansvarlig. Mange undrer seg om 
det er juridisk riktig og klokt at Universitetet i Tromsø gir fra 
seg ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av profes-
jonsstudiet i Medisin til tilfeldige klinikksjefer på UNN, som 
har naturlig nok fokus på effektiv drift av sykehusene. Vi ansatte 
er spent på om denne endringen vil gi forbedre undervisning 
på medisin og medisinsk forskning, eller om vi er vitne til nok 
en reorganisering der ledelsen har behov for å vise handlekraft. 
Prosessen hittil taler dessverre for det siste.

Hva skjer med medisinsk 
fakultet, IKM ved Universitetet 
i Tromsø?

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø (UiT) ble fra 1. januar 2009 organisert som én in-
stitusjon, og denne fusjonen ble besluttet i statsråd 26. september 2008. Det nye Universitetet 
i Tromsø er organisert med nytt styre, ny ledelse og ny administrasjon fra 1.1.2009, med rektor 
Jarle Aarbakke og universitetsdirektør Lasse Lønnum. En ny organisasjonsstruktur trer i kraft 
1.8.2009 der Medisinsk Fakultet (MF) også skal inkludere psykologi og odontologi. Navnet en-
dres til “Det helsevitenskaplige fakultet” som skal bestå av følgende 7 institutter:
Institutt for medisinsk biologi, institutt for samfunnsmedisin, institutt for klinisk medisin, insti-
tutt for farmasi, institutt for klinisk odontologi, institutt for psykologi og institutt for helse- og 
omsorgsfag.

Av styremedlem Gro Østli Eilertsen, stipendiat, revmatolog. Revmatologisk avdeling. - UNN HF
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Knut Aarbakke som er nyvalgt leder av Akademikerne, har ingen enkel løsning for 
medlemmene av LVS for å få konkurransedyktige arbeidsforhold og lønninger. Hans råd var 
primært å synliggjøre de negative konsekvensene for forskningsbasert legeutdannelse ved 
dårlig rekruttering og manglende evne til å beholde leger med god forsknings- og undervis-
ningskompetanse i det statlige tariffområdet. Akademikerne ville formidle argumentene og 
forslagene til forbedringer fra leger i vitenskapelige stillinger i de sentrale forhandlingene med 
Kunnskapsdepartementet og Forhandlings- og Administrasjons departementet.

Akademikernes leder møter LVS i Bergen
Amund Gulsvik, HTV for Dnlf, Universitetet i Bergen
Einar Svendsen, ATV for LVS, Hordaland legeforening

LVS og Akademikerne ved Universitetet i Bergen hadde til 
sitt første medlemsmøte i det nye året, den 19. januar 2009, 
invitert den nyvalgte lederen Knut Aarbakke til Birke-

haugsalen, Haukeland Universitetssykehus.  Han er opprinnelig 
bergenser, utdannet som samfunnsviter ved Universitetet i Bergen 
og han har tidligere også hatt ansettelse i Forhandlingsavdelingen 
til Den norske Legeforening. I alt var det 15 frammøte medlemmer 
av LVS som deltok aktiv med kommentarer og forslag til å endre en 
uheldig lønnsutvikling for legeforskerne.

Akademikerne
Akademikerne er den minste av hovedorganisasjonene med ca 137 
000 medlemmer. De øvrige er LO med 800 000 medlemmer og YS 
og Unio er omtrent like store med ca. 250 000 medlemmer hver. 
De som er organisert i Akademikerne må ha minimumsutdannelse 
tilsvarende master-nivå.  Hele 13 fagforeninger er tilsluttet Akade-
mikerne og medlemmene har sitt virke på ulike steder i samfunnet 
dvs staten, kommunene, Spekter-helse, og i sektoren for private 
næringsdrivende. Alle 13 fagforeningene er representer i Akademik-
erne Stat, d.v.s. Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforen-
ing, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, 
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Naturviterne, Norges 
Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Sam-
funnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene 
og Tekna. 

Akademikerne er organisert med råd, styre, generalsekretariat, 
forhandlingsutvalg, samarbeidsorgan med eget sekretariat, lokalt 
akademikersamarbeid og diverse ad hoc grupper. Ved Universitetet 
i Bergen er det et slikt lokalt samarbeidsorgan for Akademikerne 
med Amund Gulsvik som valgt leder og hvor også NITO deltar.

Rådet for Akademikerne sentralt består av 2 representanter fra 
hver forening. Styret har pr. 1.1.2009 som leder Knut Aar-
bakke, nestleder er Åsmund Knutsen, Tekna og dessuten er der 5 
styremedlemmer, deriblant presidenten i Den norske Legeforening 
Torunn Janbu. Generalsekretariatet har generalsekretær som har 
med seg kommunikasjonssjef, info/forhandlingskonsulent, adm.
konsulent, forhandlingssjef, utredningssjef, fagsjef og rådgivere. 
Akademikerne ønsker en samfunnsutvikling basert på 1) system-
atisk forbedring av kunnskap og kompetanse,  2) et allsidig og 
konkurransedyktig næringsliv, 3) en konkurransedyktig offent-

lig sektor  og 4) en lønnspolitikk basert på mest mulig lokal og 
individuell lønnsdannelse – også i offentlig sektor.  Lønnsdannelse 
etter sentrale, kollektive avtaler er nødvendig, men må avspeile 
utdanningsnivå, kompetanse, ansvar og resultater. Akademikernes 
viktigste arbeidsområder er 1) lønns- og arbeidsvilkår, 2) ram-
mebetingelser for næringsdrivende, 3) fagutvikling, 4) studievilkår, 
5) forskningens rammevilkår, 6) skatt, 7) pensjons-ordninger og 8) 
næringspolitikk. 

Framtidig lønnsutvikling for Akademikerne i tariffområdet 
Stat.
Ansatte med høy utdannelse i tariffområdet Stat har vært lønnsta-
pere og de blir ikke lenger kompensert med bedre pensjonsord-
ninger enn i andre tariffområder. Lønnsforskjeller på kr 200 000 
eller mer til andre tariffområder er et hinder for staten til å få de 
beste hodene til blant annet forskning og utviklingsarbeid. I den 
kommunale tariffsektoren hvor lønnsdannelsen i hovedsak er lokale 
forhandlinger har Akademikerne hatt en bedre lønnsutvikling og 
Aarbakke nevnte spesielt utviklingen for statsviterne. Han kom så 
inn på pensjonsordningene og kunne ikke utelukke at der kunne 
komme endringer i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Press på 
pensjonene til de statsansatte må man være forberedt på. Aarbakke 
kunne fortelle at Høyesterett hadde avsagt en dom på at høyester-
ettsdommernes statspensjoner kan ikke endres fra det system og 
de pensjonsvilkår de var gått inn i stillingen med. Dette vil m.a.o. 
gjelde ikke bare for de som allerede er pensjonert, men også for de 
som arbeider i dag. Med grunnlovens bestemmelser om likhet for 
loven må man jo ha lov til å formode at de endringer som måtte 
komme ikke kan ha tilbakevirkende kraft. M.a.o. de grupper som 
har gått inn i det offentliges tjeneste med det som ble oppfattet 
som gunstige pensjonsordninger, og betalt pensjonspremie i et 
yrkeslangt liv, også er berettiget til å beholde de ordninger og 
forbedringer som ligger i dagens pensjonsvilkår på lik linje med 
høyesterettsdommerne. 
Aarbakke fremholdt at det neppe var tvil om at dersom Stortinget 
forandret pensjonsordningene til det verre for Legeforeningens 
medlemmer ville de bringe saken til domstolene, og helt opp til 
Høyesterett om nødvendig. I den nye Forskningsmeldingen fra 
Kunnskapsdepartementet våren 2009 trodde han det neppe kom 
noe om bedre lønninger for legeforskerne i statlig sektor.
Han appellerte til LVS om å formidle til arbeidsgiver de dårlig 
lønns- og arbeidsforhold for legeforskerne ved universitetene. 
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Det er en komplisert vei for universitetene å formidle sine behov 
og prioriteringer via Kunnskapsdepartementet til forhandlerne 
i Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD). Akade-
mikernes leder hadde ønsket seg i Norge som i Sverige en statlig 
arbeidsgiverorganisasjon. Legeforeningens Forhandlingsutvalg 
for tariffområdet Stat bør videre i samarbeid med Akademikerne 
starte arbeidet både sentralt og lokalt med å etablere Særavtaler et-
ter HTA pkt 2.3.4 eller pkt 2.3.8. pkt. 1 om lønns- og arbeidsfor-
hold for undervisnings- og forskerstillinger med krav til medisinsk 
basis utdannelse ved våre universiteter og høyskoler. Her burde 
Legeforeningen og Akademikerne benytte seg av tidligere erfar-
inger fra arbeidet om å bedre lønnsforholdene for postdoktorer, 
førsteamanuenser og professorer ved de juridiske fakultetene. 

Andre momenter
Under diskusjonen etter Aarbakkes innlegg kom det fram føl-
gende forhold som var av generell interesse:
1. Vanskene med å rekruttere og beholde leger i professorstill-
inger ble synliggjort av mange frammøtte. Ved et stort klinisk 
institutt var basistilskuddet redusert årlig med ca 2 % siden 2000 
og manglende fullfinansiering av stipendiatene medførte at mer av 
driftstilskuddet ble bundet opp. Antall faste vitenskapelige ansatte 
lønnet av universitetet var ved dette instituttet redusert med 26 
hoder og 16 årsverk. Sirkulasjonen i 40 lektorstillinger var meget 
stor og her var der ingen søker med forskerkompetanse dvs PhD 
grad, og det ble stilt spørsmål om legeutdannelsen uten lærere 
med forskningskompetanse ble forskningsbasert. Overlegestill-
inger med PhD kompetanse ga mye større økonomiske uttellinger 
enn lektorstillinger med PhD kompetanse. Rekrutteringen av 
personer med forskningskompetanse var elendig til sistnevnte 
stillinger.
2. Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen skulle et-
ter Kunnskapsdepartementets modell for finansiering av høyskoler 
og universitetene ha 50 mill kroner mer enn hva fakultetet fikk i 
praksis. Universitetsledelsen har med sine prioriteringer overført 

disse midlene til andre og av dem høyere prioriterte virksomheter 
og enheter ved universitetet.
3. Ved lokale 2.3.3. forhandlinger i 2008 hadde ledelsen ved 
Universitetet i Bergen kommet med forslag om ekstra lønnsmidler 
øremerket for professorer med medisinsk basisutdannelse. De tre 
andre hovedorganisasjonene (LO, YS og UNIO) hindret en slik 
prioritering av arbeidsgiver.

4. NIFU Step registrer hoder og ikke årsverk for leger. Et økt 
antall legeforskere i 50 % stillinger og et betydelig mindre antall 
100 % stillinger vil gi et uforandret antall hoder i følge NIFU 
Step. Det har vært utviklingen de siste 10 årene og NIFU Step 
har således ikke registrert et mindre antall årsverk av legeforskere i 
faste stillinger i staten.

5. Et forslag om ved ett lønnsoppgjør å overføre midler fra 
et tariffområde til et annet tariffområde for å løfte en spesiell 
yrkesgruppe vil være en vanskelig prosess, og partene og organ-
isasjonene ville neppe bli enig om et slikt tiltak. Et annet forslag 
var at Kunnskapsdepartementet ga universitetene med medisinske 
fakulteter et ekstra økonomisk tilskudd for å gjøre legeforskerstill-
ingene mer konkurransedyktige.

Konklusjon
LVS i Bergen fikk under sitt medlemsmøte god orien-
tering om Akademikernes sentrale organisasjon. Den 
nye lederen av Akademikerne ble informert om dagens 
dårlige lønns- og arbeidsforhold som hindret god rekrut-
tering og det å beholde legeforskerne i faste stillinger ved 
Universitetet i Bergen.

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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LVS’ landsråd møttes 12. og 13. februar 
‘09 på Solstrand Hotell  i Os ved Bergen

LVS landsrådsmøte er et møte hvor styret vil gjerne diskutere viktige 
saker med landsrådet, få innspill , korrigere kursen og planlege fremti-
dig strategi. Bergensgruppen inviterte denne gangen til Vestlandet – til 
økonomenes kjente bastion på Solstrand. Det ble en fin arbeidsramme 
rundt intense møter og diskusjoner. Britt og Bente fra LVS sekretariatet 
fortjener ros for at alt gikk som smurt i de to dagene.

Av Anna Midelfart, leder

Her er noen av de viktigste sakene:

1) LVS som pådriver og lobbyist overfor politikere
Landsrådet var enig  i styrets strategi som rettes mot orienter-
ingsmøter med sentrale politikere. Vi legger frem situasjonen 
i medisinsk forskning slik vi opplever den, underbygget av 
innsamlede data. Lederen orienterte om det siste møte på Stort-
inget 27. januar med Ine M. Søreide Eriksen som står i spissen 
for Kirke-utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget.. 
Presidenten var også tilstede.. Møtet var svært positivt og vi fikk 
gode tilbakemeldinger.

2) Hvordan beholde og rekruttere legeforskere ved UiB
Fakultetsdirektør Nina Mevold snakket om hvordan beholde 
og rekruttere legeforskere i heltidsstillinger, ut fra  erfaringer fra 
Universitetet i Bergen.  Legeforskere er den største gruppen på 
fakultetet, - ca. 150 i heltidsstillinger. ”Vi må ha gode legefor-
skere, legelærere, legeveiledere og legeformidlere ” var hennes 
klare budskap. Hun gikk gjennom hvordan fakultetet rekrut-
terte til vitenskapelige stillinger, hvilke arbeidsvilkår de jobber 
under samt hvilken avlønning stillingene har.  Når det gjelder 
avlønning sa Mevold at de pr i dag ikke var konkurransedyktige.  

Derfor har fakultetet hevet lønnsspenn ved utlysninger, gir økt 
lønnsopprykk ved opprykk til professor og øker lønn for profes-
sorer med utdanningskode 118 (medisinere),. Stipendiatlønn 
fastsettes høyere ved gjennomført turnus og spesialistutdanning.  
Dette er et eksempel de andre fakultetene også bør følge opp.

3) Legeforeningens ”Prosjekt Forskning”
Fagsjef i Legeforeningen, Elisabeth Søyland, gjennomgikk status 
for ”Prosjekt Forskning”
Forskningsprosjektet er basert på ”Vind i seilene” vedtatt på 
landsstyret i 2006 og ”Mot en ny vår” som landsstyret vedtok 
i 2007. Hun gjennomgikk status fra de tre arbeidsgruppene, - 
Arbeidsgruppe 1 Forskningens kår, arbeidsgruppe 2: Forskning/
Fagmedisinske foreninger og arbeidsgruppe 3: Forskernes kår. 
Forsamlingens budskap var at legeforskere må delta ved drøft-
inger og i kontaktmøter mellom Legeforeningen og de sentrale 
myndighetene.

Elisabeth Søyland snakket også om hvor vanskelig det er å in-
nhente konkrete tall om rekrutteringen av leger til vitenskapelige 
stillinger i medisin. Hun viste frem tall som illustrerer at det er få 
medisinere som tar dr. grad i forhold til antall yrkesaktive leger. 
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Ifølge de innhentede tall fra NIFU -STEP tyder dette på store 
endringer gjennom de siste  20 år. Som eksempel til sammen-
ligning viste hun at antall dr grader avlagt per år på fagområde 
medisin og helse har steget fra 183 dr. grader i år 1999 til 246 
dr. grader i år 2007. Men legeandelen blant doktorandene har 
sunket  fra 71% i 1999 til 50% i 2007. 

Sammenlignet med  den kraftige økningen i yrkesaktive leger 
i de senere  20 år , er det få som tar dr. grad. Forholdet mel-
lom avlagte dr. grader og yrkesaktive leger har blitt kraftig 
forskjøvet. Såledess ble det avlagt 130 dr. grader av medisinere 
i  1983 , på et tidspunkt hvor  antall yrkesaktive leger var 3300. 
Det vil si et forholdstall  på 24.  I 2007 ble det avlagt 122 dr. 
grader av medisinere mens antall yrkesaktive leger har steget til 
12 974. Forholdstallet har dermed økt til 104 yrkesaktive leger 
per 1 avlagt dr. grad, altså en dramatisk endring.

4) Stillingsstruktur for akademiske leger og rapport fra 
tillitsvalgte
Blant de andre viktige saker på Solstrand var også å få på plass 
en stillingsstruktur for leger i akademisk medisin. Dette er en 
fanesak for LVS!
Det var også en egen bolk med rapport fra tillitsvalgte, hvor 
man diskuterte resultatene fra de siste lokale forhandlingene.  
I tillegg  ble det også diskutert rundt strategien ved neste års 
lønnsforhandlinger. 
I tillegg må vi nevne at en av de mest hyggelige sakene var 
drøfting av kandidater til LVS’ orkidépris. Hvem det er blir en 
overraskelse på årsmøtet. Vel møtt!

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitene
Oslo 1. amanuensis Svend Davanger
 Professor Christian A. Drevon (vara) 

Bergen Professor/overlege Amund Gulsvik 
 Professor Einar Arvid Svendsen  

Trondheim Professor/overlege Dag Bratlid
 Førsteamanuensis/overlege Helge B. Pettersen    

Tromsø P.t. ingen hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt UiT



leger i vitenskapelige stillinger

LVS Orkidépris ‘09
 LVS’ pris for fremme av forskningens kår
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Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2009. Statuttene for prisen er som følger:

1.   LVS orkidépris 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.

Forslag sendes til: LVS orkidépris, v/leder professor Anna Midelfart, 
Øyeavdelingen, St.Olavs Hospital, Trondheim innen 15.01.09. 

LVS-styret


