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 Les intervju med president Torunn Janbu, Legeforeningen på side 12-14



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 Konferansens paneldebatt med sentrale politikere både in-
nen regjerings- og opposisjonspartiene, avslørte en betydelig 
diskrepans mellom mikro – og makrotallene for den statlige 

støtten til forskning. Vi savner solide forskningstall som belyser 
paradokset at mens regjeringen viser til stor satsing på forskn-
ing og undervisning med økning i milliardklassen, så opplever 
mange av oss tørke på mikronivå. 

Relative tall er viktige. Vi ser det best dersom vi regner antall 
medisinske doktorgrader i forhold til antall leger. Den relative 
andelen av leger med dr.grad  har utvilsom sunket i flere år. 
De store tall sier heller ikke noe om vi bruker ressursene riktig. 
Har vi en optimal ressursfordeling ved våre universiteter? Er 
vekstfordeling mellom vitenskapelig og administrativ personell 
fordelt slikt at vi kan oppnå gode resultater? Makrotallene kan 
være fine, men  mikrotall vil kunne vise den virkelige situas-
jonen på arbeidsplassene. 

Politikerne som møtte opp på LVS-konferansen kunne ikke si 
mye konkret om Forskningsmeldingen ,som  jo kom akkurat på 
slutten. Leder av Stortingets Kirke-, utdannings- og forskning-
skomite  Ina Marie Eriksen Søreide  (H) var imidlertid ganske 
målrettet i sin kritikk. I Aftenposten sa hun: ”Men hva i all 
verden skal vi med en ny melding som opphever målsettingene og 
drar ned amisjonsnivået ”. 

Forskningsmeldingen er  skuffende lesing, særlig når man tenker 
på hvordan andre land satser på kunnskap i tider med finansiell 
krise, klimaendring og i det siste med helseproblemer relatert til 
globalisering, illustrert med svineinfluensa i full monn. ”Like 
før forskningsmeldingen til Tora Aasland gikk i trykken, 
ble hennes lovnader om milliarder til forskning stanset av 
hennes egen regjering” skriver Universitetsavisa ved NTNU. 
Ambisjon om at de offentlige forskningsbevilgningene skal ut-
gjøre 1 prosent av BNP innen utgangen av kommende storting-
speriode, var ifølge  NRK tatt bort fra  Forskningsmeldingen.  

Det ble altså ingen ”Obama ” i Norge, og bekymringen for 
videre utvikling innen medisinsk forskning og undervisning er 
absolutt tilstede. 

Året 2009 blir karakterisert som det året målene forsvant. For-
rige gang var det et ”hvileskjær”. Dagens lyspunkt er imidlertid 
den nye rektor ved UiO som har kastet seg frimodig i den of-
fentlige debatten for å påvirke og snu denne uheldige utvikling.  
Vi i LVS vil i alle fall fortsette med vår påvirkningsstrategi. Vi 
opplever at vi blir lyttet til, og at våre argumenter brukes videre. 
Får vi arbeidsgiver med oss, er mye vunnet.

Arrangementskomiteen  (professorene Fredrik Muller og Kaare 
Gautvik) skal ha masse ros for en vellykket forskningskonfer-
anse med mange friske innspill. Takk til alle foredragsholdere 
– mange er LVS medlemmer  - og takk til sekretariatet for alle 
praktiske forberedelser av konferansen, årsmøtet og fin festmid-
dag om kvelden!

Takk for flotte 4 år
Så var det årsmøtet med valg. Alt gikk fint for seg etter forslaget 
fra valgkomiteen og det var ingen motkandidater. Budsjettet  
vekker alltid interesse, og styret klarte seg bra. Professor Kaare 
Gautvik fikk velfortjent  Orkidé pris for sin innsats for leger i 
vitenskapelige stillinger. 
For meg  gjenstår det å takke for tilliten gjennom fire flotte år. 
Å være leder av LVS har vært meget inspirerende, morsom og 
givende, ikke minst på grunn av de flotte menneskene i LVS 
styret. Styret har jobbet jevnt og trutt med ufravikelig fokus på 
medisinsk forskning og utdanning,  og vi synes at utviklingen er 
i ferd med å snu. Medisinsk forskning er i alle fall på dagsorden 
i Legeforeningen. Nå gjelder det å vise kreativitet for å finne mål 
og midler. Jeg vil med dette takke hjertelig det ”gamle” styret 
for deres innsats og ønske det nye styret med professor Amund 
Gulsvik  i spissen lykke til !

Vennlig hilsen Anna Midelfart

3

Kjære venner

Den forskningspolitiske konferanse i Oslo i april, arrangert av LVS, ble en stor 
suksess! I tillegg kom perfekt timing, slik at regjeringen på konferansens siste 
dag samtidig presenterte sin nye Forskningsmelding. Og dermed fikk LVS en 
velkommen mulighet til å etterlyse handling og ikke  bare ord. Skryt til ar-
rangørene for mye og godt arbeid i kulissene! 

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
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La de eldste være blant de beste!
 Av Jana Midelfart Hoff

HRegjeringens forskningsmeldingen har nettopp svevet forbi oss. ” Svevet” er det riktige ordet, fordi 
den var full av fagre ord og høytflyvende løfter, og lite konkret  og forpliktende.
Det virker imidlertid som om de fleste byråkrater og politikerer uansett farve har skjønt at det er en 

rekrutteringskrise i forskningen – og at noe bør gjøres med det. I hvert fall snakker man om at noe bør gjøres 
med det.

Det er flott og det er på tide. I altfor lang tid har man lukket øynene for det store gapet som eksisterer mellom de  vitenskapelige 
ansatte man har  - og de man burde ha..
Imidlertid er det viktig her at man ikke glemmer  de som faktisk er i systemet. Jeg har flere ganger forundret meg over universitetenes 
manglende innsats for å holde på de de har, og gjerne litt lenger enn til pensjonsalder. Med et skrikende behov for veiledere på flere 
nivå, for eksempel når det gjelder medisinstudentenes oppgaver, forundrer det meg at man så lett gir slipp på folk, ja, tidvis oppfor-
drer dem til å gå. 
”Senioravtaler” bør ikke være noe som bare er forbehold andre sektorer enn akademia. Det bør aktivt søkes etter kreative løsninger 
for leger i vitenskapelige stillinger som ønsker å beholde sin kontakt med akademia, også ved pensjonsalder eller enda lenger. Mens vi 
venter på at det skal komme nye hoder (og nye penger) har vi ikke råd til å la eksisterende kompetanse flyte ut bakdøren.

Med ønske om en god sommer til dere alle sammen
     

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:  Espen Rostrup 
Alder:  41
Stilling:   Lege/Stipendiat ved Hjerteavdelingen, 
  Haukeland Universitetssykehus

Hvorfor bør leger under utdanning forske?
Jeg er ikke blant dem som mener at alle leger skal forske, men alle leger bør kunne lese viteskapelige publikasjoner med et 
kritisk blikk og trekke den anvendbare essensen ut av dem.  Ved universitetssykehusene er det naturlig at flertallet av leger 
er engasjert i forskning. Et høyt faglig nivå forutsetter fordypning og videreutvikling av fagfeltet. Som forsker har man 
muligheten til systematisk gjennomgang av litteraturen innefor det feltet man fokuserer på og kritisk blikk på egne bidrag. 
Dette gir en oversikt og en kompetanse man vanskelig kan tilegne seg på annen måte.
– Og så er det veldig artig og utfordrende!

Hva er ditt forskningsfelt?  
Fysisk trening utgjør en av hjørnestenene innen primær og sekundær forebygging av koronar hjertesykdom. Mange 
pasienter deltar ikke på hjerterehabiliteringsprogrammer etter gjennomgått hjerteinfarkt fordi de ikke kan eller vil trene. 
Årsaken til dette kan være mange og sammensatte, men muskel- og skjelettplager og psykiske barrierer er ofte avgjørende. 
Mitt forskningsprosjekt utreder elektrisk muskelstimulering kombinert med varme som et alternativ til regulær fysisk tren-
ing for denne pasientgruppen. I det såkalte  Feil! Bokmerke er ikke definert. skal vi evaluere effekten av cTEMS (combined 
thermotherapy and electromyostimulation) på kondisjonsnivå, muskelstyrke og vanlige risikoparametre for koronar hjerte-
sykdom.

Hvilken artikkel var den beste 
du leste i fjor og hvorfor? 
Som stipendiat er jeg så heldig at jeg tid til å lese mange publikasjoner og det er ikke så lett å trekke frem en av dem.  En 
artikkel som imidlertid gjorde inntrykk er 
Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates av Frank M. Sacks 
og kolleger publisert i NEJM februar 2009. I studien ble 811 overvektige randomisert til forskjellige vektreduksjonsdietter 
og fulgt over to år. Diettene hadde forskjellige sammensetninger av protein, fett og karbohydrater, men det til felles at de 
utgjorde en kaloridefisitt på 750 kcal per døgn. Alle diettene ga et signifikant vektreduksjon over to år, men det var ingen 
forskjell mellom gruppene. 
Fysisk inaktivitet og overvekt er en av vår tids store helseutfordringer. Over 60% av den europeiske befolkning har ikke 
trening som en del av hverdagen, ofte med overvekt som konsekvens. Jeg anser studien som viktig fordi den setter en 
sluttstrek for den lenge pågående diskusjon om hvilke diettsammensetning som gir best vektreduksjon. Det er kaloridefisit-
ten som er avgjørende og ikke om man inntar minimalt med karbohydrater, store mengder proteiner osv.
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alle leger bør kunne lese 
vitenskapelige publikasjoner 

med et kritisk blikk

”

      “



Arbeidsmiljøloven
Juristen Geir Lasse Andresen  snakket om tilretteleggingsplikt  
med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers plikt 
til å ta hensyn til  helse, alder, kompetanse og mye annet hos 
arbeidstakeren. Men husk at ved redusert arbeidsevne, for ek-
sempel på grunn av sykdom, begrenses plikten til å legge forhold 
til rette for arbeidstakeren  ”så langt det er mulig”. Hva betyr 
”så langt det er mulig”?  Svaret var at det er en skjønnsmessig 
vurdering og at arbeidstakeren kan nok ikke si nei til alle forslag. 
Spesielt kan man ikke forvente opprettelse av en ny stilling. 
Han advarte de tillitsvalgte om å gi slike forhåpninger til de som 
kommer i en slik situasjon. Andresen  anbefalte ellers at ledere 
starter tilrettelegging så  tidlig som mulig og at de bør være 
pro-aktive. Husk at i sykemeldingsperioden skal det utarbeides 
en oppfølgingsplan. Fraværet  kan ikke brukes som oppsigelses-
grunn, og det er 2 år oppsigelsesvern i Staten.  Systematisk og 
saklig dokumentasjon var meget viktig  underveis. Har vi struk-
ket oss langt nok? Har vi prøvd alt ? var blant de spørsmål som 
bør stilles. Flere rettstvister viser at ikke alle arbeidsgivere stiller 
slike spørsmål underveis i prosessen.

Hovedavtalen – for tillitsvalgte
”Hva har vi å støtte oss på som tillitsvalgte?” 
spurte rådgiver Bente A. Kvamme i hennes innlegg  
om lokale lønnsforhandlinger og nyttige tips til tillitsvalgte. 
Hun  pekte på Hovedavtalen i Staten som gjelder 
for perioden 2009- 2. Man kan bli ganske forbauset 
over hvor mye fornuftig det finnes  i denne avtalen 
 og som brukes alt for lite. Ta en titt! For eksempel 
plikter arbeidsgiver å ta viktige saker til drøfting 
med tillitsvalgte, mens man kan kreve forhandlinger 
ved organisasjonsendringer som innebærer en endring 
av organisasjonskartet, som er ment å vare over 6 måneder og 
som medfører omdisponering av personalet eller utstyr. Dessuten 
ved opprettelsen av en ny stilling utenom budsjettbehandling, 
velferdstiltak, personalreglement og mye annet. 

Rapport fra de tillitsvalgte og pensjonskluss - igjen
De tillitsvalgte rapporterte fra sine respektive arbeidsplasser og 
diskuterte forhandlingsstrategi. LVS tillitsvalgte konstaterte at 
deres  professormedlemmer ligger lønnsmessig i gjennomsnitt 
lavere enn overleger ved flere andre statlige institusjoner. 
 Hvordan blir pensjonene våre var et meget interessant tema i 
forhold til  årets lønnsforhandlinger. Spørsmål om pensjon for 
bistillinger er igjen aktuell for universitetsansatte leger etter at 
det ble en seier etter flere års hard kamp med  KLP og SPK. 
Meldinger fra LVS medlemmer om at man  ikke får innmeldt 
bistillingsinntekt til SPK  har  igjen kommet til LVS styret, og 
vil bli undersøkt nærmere. Motargumenter er blant annet at 
stillinger er ikke fast knyttet til  hverandre. Ellers er det mye 
usikkerhet omkring den fremtidige beregningen av pensjonen 
som er en av våre viktigste velferdsgoder.  I skrivende stund er 
det varsel om streik på grunn av pensjonene, og da får vi håpe at 
fornuften vil seire.
Alt i alt meget nyttig – og hyggelig – kurs. Anbefales på det 
varmeste!

”

        “
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Kurs for tillitsvalgte  i Staten 
arrangert av LVS  4.-6.5. 2009

    Har du vært på tillitsvalgtkurs? Nei ? Kanskje neste år?
    LVS-styret var nylig på kurs – og det var svært nyttig.

Først hilste vi på den nye general sekretæren i Legeforeningen, Geir Riise. 
Han ga oss en kort orientering om de viktigste saker som opptar Legeforeningen, 
spesielt om spesialistutdanningen. I debatten tok LVS opp viktigheten av å beholde fokus 
på medisinsk forskning og undervisning i Legeforeningen. 

Av Anna Midelfart, leder

   Man kan bli ganske forbauset 
over hvor mye fornuftig 

som finnes i denne avtalen  
- og brukes alt for lite
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Ny hovedavtale i staten – 
også for legeforskerne

Hovedavtalen er grunnlagsdokumentet for effektiv og god samhandling mellom arbeidstagere og arbeidsgiver i 
Staten. En revidert hovedavtale forelå 19. januar 2009 for tidsrommet 1.2.2009 til 31.12.2012, og jeg oppfordrer 
både forskerledere og legeforskere i LVS til å ta seg tid til å bli kjent med den nye avtalen (1) og universitetenes 
tilpassningsavtaler.

Av Amund Gulsvik
HTV Dnlf og Akademikerne, Universitetet i Bergen
Styremedlem i LVS

De medisinske fakultetene ved de fire universitetene i 
Norge er i en fase med mange omorganiseringer og 
omstillinger som har etablert kombinerte medisinske/

odontologiske fakulteter, store institutter og en utvikling fra 
enkeltstående legeforskere til store tverrfaglige forskergrupper. 
Ledelsesmodellene er mange og ingen bygger på godt doku-
mentert viten, men oftere på overordnete forskningspolitiske 
beslutninger eller anekdotiske erfaringer fra andre himmelstrøk. 
Vi har eller vil få valgt eller tilsatt rektor, valgt eller tilsatt deka-
nus og valgt eller tilsatt instituttledere. Her er enhetlig ledelse og 
todelt ledelse og styrer og råd med ulike mandater. De viten-
skapelige ansatte kan være i en rådgivende forsamling oppnevnt 
av leder for arbeidsenheten (les institutt) eller i et valgt styre (av 
universitetet, fakultetet eller instituttet) med en kontrollerende 
og besluttende myndighet overfor daglig leder. Alle lederne må 
forholde seg til og praktisere hovedavtalen. Både legeforskerne 
og lederne for forskningsinstitusjonene er tjent med en felles op-
plæring og oppfatting av intensjonene i hovedavtalen.

Hovedavtalen
Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov og har hatt anvendelse 
i Staten siden 1980. Avtalen er framforhandlet av de sentrale 
partene inkludert Akademikerne med i alt 48 paragrafer. Den 
sentrale medbestemmelsesretten er også grunnlovsfestet i § 
110. Hovedformålet med hovedavtalen er å skape et optimalt 
samarbeidsgrunnlag på arbeidsplassen. Den suksessrike nordiske 
modellen for arbeidslivet bygger nettopp på medbestemmelse 
og godt samarbeid. Anvendelse av medbestemmelse tar tid, og 
derfor må mer tid inkluderes i tidsplanen for gjennomføring av 
endringer. Medbestemmelse er imidlertid et kjernepunkt for en 
suksessrik omstilling. Medbestemmelsen skal kunne utøves i alle 
organisatoriske ledd og arbeidstagerne skal via organisasjonene 
gis reell innflytelse. Den formelle medbestemmelsen i Staten 
for arbeidstagerne går via hovedavtalens § 11 om informasjon, 
hovedavtalens § 12 om drøftinger og hovedavtalens § 13 om 
forhandlinger. Arbeidstagerens interesser skal her ivaretas av de 
tillitsvalgte.

Informasjon (§ 11) skal gi arbeidstagerne innsyn i alle forhold 

vedrørende arbeidsplassen på et tidligst mulig tidspunkt. Insti-
tuttlederne eller forskerlederne må vite at problemene ved å gi 
god og åpen informasjon om en sak er alltid mindre enn om op-
plysningene i den samme saken blir spredt av tilfeldige ansatte 
på en måte som ofte blir beskrevet som en verstfallssituasjon. 
Sentralt informasjon er a) universitets, fakultets og instituttets 
dvs. arbeidsområdets regnskap og økonomi, b) vedtak i uni-
versitetenes og fakultetenes styringsorgan og administrasjon og 
c) hvem som tilsettes og hvem som slutter i arbeidsområdet. 
Spesiell informasjonsplikt foreligger ved rasjonalisering og 
organisasjonsendringer.
Drøfting (§12) skal omfatte budsjettforslag, omgjøring av ikke 
besatt stilling, bygningsprosjekter, virksomhetsplaner, opp-
læringsplaner, omdisponering mellom lønnsutgifter og andre 
driftsutgifter, anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler, 
alle former for kapitalvare og kravspesifikasjoner på utstyr som 
ligger til grunn for anbud. Ved drøfting skal sakspapirene være 
tilgjengelig for tillitsvalgte minst en uke før drøftingsmøte. En 
drøftingssak skal dokumenteres med et referat som må god-
kjennes av begge parter. Forhandlinger (§13) omfatter blant 
annet endring av organisasjonskartet, endringer som er ment å 
vare over 6 måneder, omdisponering av personale og/eller utstyr, 
personalreglement og disponering av arealer til arbeidslokaler. 
Henvisninger til Startens Personalhåndbok kan tas som orien-
tering om den en parts (staten) syn i en sak, men den behøver 
ikke være fasit for en konsensus mellom likeverdige parter. En 
forhandlingssak skal dokumenteres med en protokoll som skal 
signeres av likeverdige parter.

Tilpassingsavtalen
Hver virksomhet og i vårt tilfelle, universitetet, skal ha sin 
tilpassingsavtale hvor hovedorganisasjonene og arbeidsgiver 
har definert medbestemmelsesordninger, samarbeidsordninger, 
driftsenheter og arbeidsområder etter hovedavtalen. Medvirkn-
ing er en toveiskommunikasjon mellom parter og medbestem-
melsen skal være reell. Her skal arbeidsdelingen angis mellom 
arbeidsmiljøutvalg, informasjons- og drøftningsutvalg (IDU) og 
forhandlingsutvalg. Møtetidspunktene og antall tillitsvalgte skal 
være framforhandlet for utvalgene. 



Glimt fra årsmøteseminaret. 
Øverst fra venstre: 
Knut Aarbakke, leder av Akademikerne,
Ellen Pettersen, statssekretær KUF, 
Guri Rørtveit, leder av allmennmedisinsk-
forsknigsseksjon i Bergen, 

Elisabeth Søyland. Legeforeningen, 
Åsa Elvik, statssekretær HOD, 

I tillegg til glimt fra saøen ser man også 
deltagerne i paneldebatten: F.v Stein 
Evensen, Gerd Janne Kristoffersen (A), Ine 
Marie Søreide (H), Jon J.Gåsvatn (Frp) og 
Per Brandtzæg.”
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I tilpassingsavtalen er beskrevet de konkrete, lokale forhold om 
når forslag til regnskap og økonomi skal drøftes. Her er angitt 
de tillitsvalgtes arbeidsforhold med kontor og IKT utstyr. Ut-
talelser fra informasjons- og drøftingsutvalg skal følge sakene til 
det organ som skal fatte vedtak. Varigheten av tilpassingsavtalen 
er vanligvis den samme som for hovedavtalen. Det har vært 
en prioritert oppgave for Akademikerne i Bergen å etablere 
informasjons- og drøftingsutvalg ved de store instituttene hvor 
mange viktige beslutninger tas av instituttledelsen som har kon-
sekvenser for legeforskerne. Medbestemmelsesretten må også 
fungere på de laveste beslutningsnivå i en organisasjon.

Konklusjon
Hovedavtalen og den lokale tilpassingsavtalen har som formål 
å skape det beste samarbeidsgrunnlag på arbeidsplassen. Leger 
i vitenskapelige stillinger bør være oppmerksom på hva disse 
avtalene gir av muligheter for å utvikle egen arbeidsplass på kort 
og lang sikt.

Referense:
1.http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/
L%C3%B8nns-%20og%20personalpolitikk/Hovedavtalen09.pdf
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Statlig finansiering av legeforskerne 
ved universitetene

Pengestrømmen fra Kunnskapsdepartementet til den enkelte legeforsker ved uni-
versitetene er innom mange beslutningstagere. Den starter opp med en finansier-
ingsmodell i Kunnskapsdepartementet, passerer prioriteringer av universitetsstyret 
med rektor og universitetsledelse, fakultetsstyret med dekanus og fakultetsledelse, 
institutt-styrer med instituttledelse og forskningsgruppen med en gruppeledelse. 
Mange legeforskere er ukjent med modellen for dette finansieringssystemet og hvor-

dan insentiver forplanter seg videre i systemet. Et ubehagelig faktum som mange legeforskere erfarer, er sannheten 
i ordtaket: ”Vis meg ditt budsjett og jeg ser dine sanne prioriteringer”. Dette notatet har som målsetning å skape 
mer åpenhet om dagens finansieringssystem og mulige endringer i framtiden, og bygger blant annet på deltagelse i 
en referansegruppe som evaluerte Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell.

Av Amund Gulsvik
HTV Dnlf og Akademikerne, Universitetet i Bergen
Styremedlem i LVS

Dagens finansieringssystem
Finansieringssystemet fra Kunnskapsdepartementet er bygd opp 
av tre elementer: Basis-, undervisnings og forskningskomponen-
ten. Dette systemet ble etablert i forbindelse med Kvalitetsre-
formen i 2002. Denne reformen av studieprogrammene ga 
begrensete endringer av legeutdannelsen ved de medisinske 
fakultetene. I forhold til finansieringssystemer før 2002 var det 
en markert dreiing av fokus fra innsatsfaktorer og over mot re-
sultater i tillegg til at det ble innført et skille mellom forskning-
stildeling og undervisningstildeling. Studenttallet var ikke lenger 
den eneste kostnadsbærer. Finansieringssystemet hadde som mål 
å 1) belønne kvalitet i utdanning og forskning, 2) fremme om-
stillingsevne og raskere tilpassing av studieprofilen, 3) stimulere 
til bedre samarbeid med samfunns- og arbeidsliv og 4) ta hensyn 
til behov for langsiktighet og planlegging. Styringsmekanismene 
fra Kunnskapsdepartementet til institusjonene er foruten finan-
sieringssystemet, tildelingsbrev og etatsstyringsmøter.
Grovt sett er fordelingen av finansieringen til de tre brede for-
skningsuniversitetene i Bergen, Oslo og Trondheim i gjennom-
snitt 55 % basiskomponent, 23 % forskningskomponent og 
22 % undervisningskomponent. Det er noe variasjon mellom 
forskningsuniversitetene i disse komponentene, men varias-
jonene blir betydelig større når man tar inn de andre univer-
sitetene, statlige vitenskapelige høyskoler, private vitenskapelige 
høyskoler, statlige høyskoler og private høyskoler som også får 
finansiell støtte fra Kunnskapsdepartementet.
De overordnete nasjonale mål for finansieringssystemet skal 
i følge statsråd Tora Aasland være å øke forskningsproduktet, 
bedre utdannelsen og bedre klima for forskning og utdannelse. 
Den høyere undervisning, forskerutdannelsen og forskningen 

gir forskjellige og svært komplekse produkter.  Imidlertid har 
departementet bare en eneste mal for finansieringen av de 
mange statlige undervisningsinstitusjoner. Det er overraskende 
når vektingen av den forskningsbasert undervisning og forskn-
ing er så forskjellig mellom institusjonene hvor de vitenskape-
lige ansatte ved forskningsuniversitetene skal anvende normativt 
50 % av arbeidstiden til forskning mens det ved høyskolene er 
avsatt betydelig mindre tid til forskning. Det er også i finansier-
ingsmodellen tatt liten hensyn til de store forskjellene i marked-
sprisene for avlønningen av ulike yrkesgrupper av universitets-
lærere.

Basiskomponenten
Intensjonen var at det langsiktige perspektiv og stabilitet ved en 
universitetsenhet skal ivaretas av basiskomponenten. I praksis 
er det vanskelig å få innsikt i hvordan dagens basisbevilgninger 
anvendes og dette faktum skaper unødvendig mistillit blant 
ansatte og allmennhet i dens bruk. Opprinnelig var det de histo-
riske overføringene til universitetene før 2002 og studenttallet 
som var de viktige prediktorer for beløpets størrelse.

Basisbevilgningen er også i dag ugjennomsiktig og det er van-
skelig å forstå fordelingen av veksten i basisbevilgningen.  Den 
kan omfatte drift og vedlikehold av museer, bibliotek, andre 
bygninger, administrasjon, husleie, investeringer, felles viten-
skapelig utstyr, lønn til vitenskapelige ansatte og m.m.
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Kompensasjon for pris og lønnsøkningen har vært den viktigste 
faktoren i utviklingen av basisfaktoren de siste årene, men det 
blir hevdet at denne kompensasjonen er ikke fullstendig. Det 
har vært en negativ korrelasjon mellom veksten i summen av 
forsknings- og undervisningskomponent som forklaringsvaria-
bel og basisbevilgning som avhengig variabel. Dette svekker 
incentivene i finansieringsmodellen. Basisbevilgningens andel 
har økt ved statlige og vitenskapelige høyskoler og har gått ned 
for universitetene. Det er en utbredt holdning blant de viten-
skapelige ansatte at dagens basistilskudd ikke avspeiler suksess i 
forskning og er derfor ufordelaktig for forskningsuniversitetene. 
En transparens av basistilskuddet vil kunne gå på bekostning av 
universitetsledelsens fleksibilitet i bruk av denne finansiering-
skomponenten. Dagens urimelige forskjeller i basisbevilgning 
må kunne utjevnes med friske midler fra departementet.

Undervisningskomponenten.
Prinsipielt er undervisningskomponenten en åpen pott avhen-
gig av institusjonens studiepoengproduksjon. Det økonomiske 
insitament ved produksjon av studiepoeng har imidlertid en 
marginal grense. Kostnadene ved hver ny student kan i noen 
studieprogram bli større enn tilskuddet fra departementet for 
en del av inntekten er allerede bakt inn i basistilskuddet på 
grunnlag av antall studenter ved institusjonen i 2002. Generelt 
i universitets og høyskolesektoren har antall studiepoeng per 
student økt med 9 % i løpet av 8 år, mens det ved univer-
sitetene har økt mer nemlig fra 34.8 studiepoeng per student 
i 2000 til 41.2 studiepoeng i 2007. Gjennomstrømningen av 
studenter ved de ulike institusjonene er imidlertid mangelfullt 
dokumentert og kandidatproduksjonen bør være en ønsket 
indikator. Det er i dag intet incentiv for å ivareta kvaliteten 
ved undervisningen og det diskuteres om undervisningen har 
blitt mindre forskningsbasert enn tidligere. Et stort problem 
er at vi ikke har noe internasjonalt sammenligningsgrunnlag 
for kvaliteten av undervisningen. Kunnskapsdepartemen-
tet vil hevde at Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen 
(NOKUT)s ulike aktiviteter vil være et eksternt bidrag til 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Dette organet har imi-
dlertid ikke analysert legeutdannelsen i Norge. Mengden og 
kvaliteten av forskningen som en undervisnings- og forskn-
ingsenhet produserer kan kanskje også være en indikator for 
undervisningskvalitet.
Det medisinske fagområdet med utdannelsen av leger fikk ikke 
noe insentiv med den nye finansieringssystemet og premier-
ing av antall uteksaminerte kandidater vil heller ikke gi noen 
betydelig inntekstøkning til de medisinske fakultetene. Antall 
studentplasser for medisinske studenter er gitt ved stortingsved-
tak og studiekategoriens kostnadsvekter hvor kliniske studium 
får en finansiering som er fire ganger større enn for eksempel 
teorifag og sosialfaglig utdanning. Når mastergradsutdan-
nelsen i helsefag blir en stadig større oppgave for de medisinske 
fakultetene, så er det avgjørende at denne undervisningen blir 
fullfinansiert med forskningsbasert undervisning.  Det som 
synliggjør de fremste undervisningsuniversitetene i global sam-
menheng er ikke kvantitet men kvaliteten av undervisningen. 
En indikator kunne være forskningsaktiviteten til universitet-
slærerne og det tilknyttede forskningsmiljø.
Dnlf og LVS har vært en pådriver for å synliggjøre den dårlige 
rekruttering av professorer ved de medisinske fakultetene i 
fulltidsstillinger. Det Norske Vitenskaps-Akademi har un-

derstreket at det finnes situasjoner der lønnsnivået utenfor 
universitetssektoren er så mye høyere at en god kandidat kan 
oppleve det som vanskelig å velge forskning og undervisning. 
Det gjelder profesjonsstudier som medisin, tannlege og jussf-
aget. Her ville det være ønskelig å vurdere særlige gode lønns-
vilkår i rekrutteringsstillinger og forskerstillinger, for å redusere 
gapet og gjøre forskning til en økonomisk attraktiv mulighet. 
Vi må spørre oss om de fire medisinske fakultetene i dag sam-
menlignet med tidligere har en vitenskapelig stab med mindre 
vitenskapelig og faglig kompetanse, mindre internasjonalt net-
tverk og mindre evne til å motivere studentene til å lese bredt 
og utover dagens pensum. Dagens finansiering av undervisning 
ved universitetet oppmuntrer ikke til å verdsette intellektuell 
grundighet, nitidhet, redelighet og refleksjon og til å gi rom for 
nysgjerrighetens drivkraft.

Forskningskomponenten
Forskningskomponenten har en strategisk del og en resultat-
basert omfordelingsdel. Det betyr at det er en lukket pott hvor 
institusjonene i dag konkurrerer om en gitt mengde penger. 
Finansdepartementet har signalisert at de ikke vil ha en ukon-
trollert, resultatbasert utgiftsutvikling innenfor forskning slik 
de opplevde ved sykehusene da man der innførte resultatbasert 
finansiering. Det må imidlertid være riktig for framtiden å gi 
en åpen pott for deler av forskningsaktiviteten, og så diskutere 
priser med Finansdepartementet. Den strategiske komponenten 
har vært stipendiat, postdoktorstillinger og utstyr, men disse 
har vanligvis ikke vært fullfinansierte fra verken Kunnskapsde-
partementet eller Norges Forskningsråd. Hensikten med for-
skningskomponenten var å stimulere til økt forskningsaktivitet 
og å fordele resurser til institusjoner som dokumenterte gode 
resultater. Fordelingen av potten er også gitt ut fra institusjon-
ens suksess ved EU og NFR søknader om forskningsmidler 
med betydelig ekstra tilskudd av Kunnskapsdepartementet hvis 
man har fått midler fra ovennevnte kilder.
I en 10 års periode fra 1998 til 2007 har antall doktorgrader 
økt fra henholdsvis 639 til 968 dvs. 38 %. Veksten i antall 
publikasjonspoeng har vært jevnt stigende ved universitetene 
fra 6630 i 2004 til 8832 i 2007 dvs. en økning på 26 % og 
publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt har økt fra 1.2 til 
1,4. Denne utviklingen med økt forskningsproduksjon var også 
tilstedet før 2002. Kvaliteten på vitenskapelige publikasjoner 
målt som antall siteringer per artikkel har stabilisert seg på 
ca 25 % over verdens gjennomsnitt, men det er usikkert om 
det har blitt noen kvalitetsbedring av publikasjonene. Noe av 
denne økningen kan skyldes bedre registreringsrutiner. Det er 
vanskelig å fastslå om denne produksjonsøkningen skyldes en 
resultatbasert finansiering eller struktur- og organisasjonsmessi-
ge endringer med systematisk veiledertilbud og kurs/skolemes-
sig opplæring for PhD graden. Det er betimelig å spørre om 
arbeidstid og kvalitet ved dagens PhD grad er likeverdig med 
doktorgradene for 10 til 20 år siden og om vi klarer å motivere 
til livslang forskning blant de som har fått forskningsutdannels-
en.  En konkurranse om forskningsmidler hvor bevilgningen er 
avhengig av relativ suksess kan være demotiverende for kvalitet. 
Resultatet er mindre utbetalinger for hvert levert publikasjons-
poeng gitt en konstant pott med penger.



11

Nye komponenter
Formidling og samarbeid med omverden
Dagens finansieringssystem har ingen finansieringskomponent 
for universitets tredje hovedoppgave: formidling. Grunnen 
kan være at man ikke har hatt noen lett målbare, treffsikre og 
heldekkende indikatorer for formidlingsaktivitet. Arbeidet med 
registrering og kvalitetssikring av formidlingsaktivitetene er 
betydelig. Hvilke aktiviteter er det særlig behov for eller ønske 
om å øke kvalitativt eller kvantitativt? I vårt kunnskapssamfunn 
er det et ønske om at universitetene i større grad enn tidligere 
bidrar til verdiskapningen. Det foreligger et forslag om at det 
også skal gis økonomiske incentiv i finansieringsmodellen ved 
bedre samarbeid med samfunnsliv, kulturliv, offentlig forvalt-
ning og næringsliv. En registrering av bidrags- og oppdragsfi-
nansiert aktiviteter (BOA) kan lett fange opp dette på lik linje 
med belønningsmekanismer for NFR- og EU midler. Det er 
den samme logikken som gjelder for EU- og NFR indikatoren. 
Hvis noen er villig til å betale for arbeid som institusjonene kan 
utføre så er det tegn på kvalitet og/eller relevans.

Samarbeid i arbeidsdeling og konsentrasjon.
En omstrukturering til konsentrasjon lokalt, sammen med 
samarbeid om arbeidsdeling regionalt eller nasjonalt for å 
beholde faglig bredde i fellesskap, vil kreve ressurser både i 
planlegging og gjennomføring. Hvis dette er forskningspolitisk 
ønskelig så bør det gjennomføres med friske finansieringsmidler 

fra departementet. I dag benyttes forskningssatsinger gjennom 
NFR som virkemiddel til mindre fragmentering, mer faglig 
spissing og samarbeid. Dette gjelder nasjonale forskerskoler, 
senter dannelse og nettverksprosjekter. En savner et økonomisk 
incentiv til å stimulere institusjonene til å søke samarbeidspart-
nere som vil gi bedre kvalitet. Det kunne være hensiktsmessig 
for legeforskerne om universitetene kunne få et slikt incentiv 
ved deltagelse i legespesialistutdannelsen ved regionssyke-
husene.

Avsluttende betraktninger
Store endringer i Kunnskapsdepartementets finansierings-
systemet til universitetene og høyskolene vil neppe finne sted 
i valgåret 2009. Legeforskerne bør formidle til allmennheten 
betydningen av et finansieringssystem som sikrer forsknings-
basert undervisning i legeutdannelse. Vi må gi en legeutdan-
nelse som er konkurransedyktig og sammenlignbar med de 
beste utenlandske legeutdannelser. Det er generell erfaring at 
kvaliteten av universitetsutdannelsen, som annen skolegang i 
Norge, oppfattes som god inntil vi har foretatt internasjonale 
sammenligninger. En vitenskapelige medisinske produksjonen 
må gi forutsigbare økonomisk stimuli. Det er videre viktig at 
legeforskerne påser på alle nivåer at de statlige midlene til uni-
versitetene som er tiltenkt medisinsk forskning og legeutdan-
nelse, blir kanalisert ned til de tre kjerneaktivitetene: forskning, 
undervisning og formidling.

Litteratur
1. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet, Oslo Econ-rapport nr. 2008-133, 
 november 2008.
2. Risa AE, Bernstrøm K, Edholm O, Hove LM, Moe T, Nordtveit E, Tønsberg T, Valen R. Innstilling fra inntekstfordelingsutvalget. 
 Universitetet i Bergen, mai 2008
3. Walløe L, Elverhøi A, Førde OH, Gundersen K, Jansen E, Kjønstad A, Moser M-B, Strøm S. Evne til forskning. Norsk forskning sett innenfra. 
 Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo, november 2008.

SMILEHULLE T
Leger i akademia har av og til ord på seg for å være målbevisste strebere mot publikasjonshim-
melen med liten sans for humor. Nå vet ikke redaktøren om det stemmer, men faktum er at 
det er særdeles vanskelig å få bidragsytere til denne spalten…. Om det rett og slett er vanlig 
beskjedenhet som ligger i bunnen eller noe annet – er uklart. Redaktøren vil innstendig op-
pfordre leserne til å bidra med små humoristiske historier fra egen hverdag (og slik motbevise 
påstanden om humørløse akademikere).
 I mens trår redaktøren til med historie fra egen studietid. Det var den gangen man skjønte at 
også innenfor medisinen er det klasseskiller:

Det var under en forelesning i barnekirurgi, hvor professoren i barnekirurgi  la ut om viktigheten av å kunne skille benigne tilstander 
fra ikke så benigne – FØR man opererte. 
Spørsmål fra salen : ” Som kirurg, hvordan observerer……”
Illsint utbrudd fra professoren :”Frøken, tar De meg for å være en simpel kirurg?” 



  Intervju med president Torunn Janbu, Legeforeningen:



1. Som president har du vært frontfiguren i Lege-
foreningens engasjement for  medisinsk forskning. 
Hva er grunnen til at dette engasjementet (endelig) 
ble vekket og hvorfor nå?
 
Jeg har helt siden studietiden hatt et levende engasjement i 
forskning. I farmakologiterminen gjorde jeg mine første kliniske 
studier, og fikk resultatene publisert. For meg er det en selvfølge 
at forskning må være en frontsak for Legeforeningen. 
Som leder av Oslo legeforening fikk jeg mulighet til å sette for-
skning og fagutvikling på den politiske dagsorden. Vi igangsatte 
et prosjekt som ble oversendt Legeforeningen og videreutviklet 
- i samarbeid med Oslo legeforening. Det resultert i den første 
strategirapporten vår – ”Vind i seilene for medisinsk forskning”. 
Det er jeg stolt av! 
Fortsettelsen ”Mot en ny vår for medisinsk forskning” og det 
brede forskningsprosjektet vi nå er i gang med, er del av en lang-
siktig strategi for bedring av forskerens og forskningens kår.
Styrkingen av den fagmedisinske aksen var også et nødvendig 
grep for å fremme faget og forskningen i foreningen.Vi jobber i 
tillegg systematisk med å sette forskning på den politiske dagsor-
den sammen med vår hovedsammenslutning Akademikerne.

Legeforeningen er en faglig forening. Forskning er også derfor et 
opplagt hovedsatsingsområde.   

2) Hvorfor trenger medisinsk forskning leger?
Leger er bærekraften i den medisinske fagutvikling. Ikke bare i 
forhold til forskning, men også i forhold til utdanning av nye 
leger. Flere yrkesgrupper kan bidra med viktig spisskompetanse 
innen særskilte områder, men det er legene som må gi student-
ene innsikt i hvordan basalkunnskap skaper grunnlag for klinisk 
kompetanse. Jeg tror, også ut fra egen erfaring, at kolleger som 
kan vise til relevans for klinisk hverdag er inspirerende for stu-
dentene og viser verdien av basalkunnskapen.

Skal forskningen bli målrettet og relevant for det medisinske fag 
og pasientbehandlingen, må leger delta. Annen kompetanse kan 
gi viktige bidrag, men leger må være sentrale i å forme fagets 
utvikling. Forskning krever kreativitet og evne til å se nye veier. 
Leger har kunnskapen og de rette brillene til å se helheten og 
bruke erfaringer fra klinisk praksis inn i medisinsk forskning. 
Legers deltakelse i medisinsk forskning er også avgjørende for 
deltakelse i internasjonalt medisinsk forskningssamarbeid.

3) Og ikke minst, trenger legene forskningen? 
Hvorfor er det viktig at vi deltar aktivt, kan ikke 
andre gjøre jobben like bra?
 Pasientene trenger leger i forskning! For å levere gode helsetjen-
ester må forskningskompetanse finnes på alle avdelinger og i 
primærhelsetjenesten. Gode fagmiljøer er avhengige av å ha leger 
med forskningskompetanse for å holde miljøet oppdatert på 
utviklingen i faget og for å kunne gi utdanning av god kvalitet  
til leger i spesialisering. 

Vi kan ikke renonsere på behovene for å utdanne og rekruttere 
leger inn i akademiet av hensyn til kortsiktige ressurshensyn. 
Vi må se på dette som en langsiktig investering i eget fag og i 
utdanning av nye leger. 

4) Hva synes du bør være de viktigste satsningsom-
rådene for å bedre legeforskeres kår i fremtiden?
Norske politikere må ta sats – det kreves omfattende satsing på 
medisinsk forskning – og det haster.  Staten må som overord-
net ansvarlig tilrettelegge for at det blir mulig å rekruttere og 
beholde medisinske forskere i universitetene. 

Intervju med president Torunn Janbu, Legeforeningen:

”Forskning må være en front-
sak for Legeforeningen”

Av Jana Midelfart Hoff, redaktør



Det må opprettes mange flere lege-forskerstillinger på alle nivå 
slik at det blir et riktig forhold mellom professorer, post doc og 
stipendiater. Vi trenger rekruttering av unge leger, og vi trenger 
veiledere. Rekrutteringen av professorer er dramatisk dårlig og i 
tillegg går ca 50 % av med pensjon om 4-5 år.  Vi trenger også 
faste legeforskerstillinger som kan bygge opp og utvikle forskn-
ingsmiljøer innen alle fagområder på alle universitetssykehusene.

For å rekruttere unge leger til forskning trengs utvikling av For-
skerlinjen i medisin studiet og opprettelse av stillinger for leger 
i spesialisering hvor man kan arbeide mot en dr. grad og spesia-
lisere seg samtidig – ”dobbeltløp”- stillinger. Etter doktorgraden 
slutter mange å forske. Vi mister kompetanse fordi det ikke er 
stillinger som gjør det mulig å fortsette med forskning. 
Vi jobber også for en karrierestige for legeforskere. 

Det kreves  et systematisk arbeid for nødvendige endringer 
i tariffsystemet i staten, et arbeid vi også gjør sammen med 
Akademikerne. Dette er  avgjørende for at leger som både har en 
spesialistkompetanse og en doktorgrad skal kunne lønnes i tråd 
med den betydelige ”dobbeltkompetansen” de har. Muligheter 
for lønnsutvikling for stipendiater kartlegges  nå mht forhandlin-
gene.

Forskning i allmennmedisin henger langt etter de andre spesi-
alitetene. Driftstilskuddene til de allmennmedisinske forskn-
ingsenhetene er fortsatt ikke tilstrekkelige. Legeforeningen har 
opprettet et fond som gir tilskudd til prosjekter, men driftstil-
skuddene forutsettes finansiert over statsbudsjettet.

Når det gjelder organisering og tilrettelegging for forskning i den 
kliniske hverdagen på sykehus, i allmennpraksis eller andre deler 
av medisinen er det fortsatt mye som kan forbedres. Forskning 
må bli en integrert del av medisinsk praksis.
 

5) Hvordan kan Legeforeningen spille en aktiv 
rolle der?
Legeforeningen har en aktiv og viktig rolle, også gjennom vår 
hovedsammenslutning Akademikerne, inn mot politiske net-
tverk. Det er et langsiktig arbeid. Legeforeningen arbeider ellers 
kontinuerlig med å lage politiske premisser som spilles inn over-
for regjeringen. Flere departement må samarbeide for å styrke 
medisinsk forskning, og det opplever jeg at vi er i ferd med å få 
mye bedre gehør for. 

Det gode samholdet og samarbeidet internt i Legeforeningen har 
styrket vår posisjon. Hele Legeforeningen stiller seg nå bak dette 
arbeidet, hvor LVS er en viktig premissleverandør. 
Vårt omfattende forskningsprosjekt medfører målrettet arbeid 
mot bedre kår både for forskningen og forskerne. LVS, forskn-
ingsutvalget, fagmedisinske foreninger og sekretariatet i Lege-
foreningen er alle engasjert. Prosjektet skal gjennomføre han-
dlingsplanen vedtatt av landsstyret og vil fortsette til 2010.  

For å nå våre mål har vi etablert en bred kontaktflate også med 
samarbeidspartnere utenfor foreningen som universitetene, RHf-
ene og forskningsrådet.

Vi jobber med etablering av nye stillingsstrukturer som beskrevet 

ovenfor og håper snart å være i gang med pilot om dobbeltløp i 
samarbeid med aktuelle sykehus.  Bruk av fordypningsstilinger 
kartlegges  - mange får ikke brukt tiden til forskning som forut-
satt. Det vil vi ta opp med eierne. 
Det er satt i gang kurs i forskningsveiledning og forskningsle-
delse (pilotprosjekt) i samarbeid med UiO og Helse Sør-Øst.  
Det planlegges en internasjonal konferanse i 2011 for å påvirke 
den internasjonale forskningsagendaen. Her har vi også vært i 
dialog med den britiske legeforening om samarbeid.   

6) Er det en utfordring å finne plass til forskning 
og utdanning i en tid med stadige omstillinger?
 Omstillinger skjer på veldig mange sykehus med endringer i 
eierforhold og fordeling av fagområder. Legeforeningen må i 
disse prosessene hele tiden være en vaktbikkje for at konsekvens-
er og tilrettelegging for forskning ivaretas allerede i oppstart av 
prosjektene. Vi har sett alt for ofte at forholdene for forskning 
og utdanning vurderes til slutt  – og nærmest må tilpasse seg en 
allerede lagt struktur.  Slik kan vi ikke ha det!
Legeforeningen har nylig dannet en koordinerende omstillings-
gruppe som skal håndtere utfordringer fra hele landet. 

Helseministeren vil øke antall fastleger som et av tiltakene i sam-
handlingsreformen.  Det må tilrettelegges for mulighet til å drive 
forskning sammen med klinisk praksis.  Enkelte steder i disktrik-
tsNorge kan det for å gjøre vaktbelastningen levelig være behov 
for flere leger enn det er befolkningsgrunnlag til. Da kan klinisk 
arbeid kombinert med forskning være høyst aktuelt.

7) Hvis du kunne se 20 år frem i tid, hva skulle du 
ønsket vi hadde forsket mer på (innenfor medisin)?
Det  er behov for mer forskning innen alle fagområder for å 
underbygge god fagutvikling! Jeg håper man innen 20 år har 
prioritert forskning og kvalitetsarbeid mye tydeligere enn i dag.  
Ettersom medisinen utvikler seg og mer og mer blir mulig, kan 
det være fristende først og fremst å forfølge de høyteknologiske 
forskningsmulighetene. Om 20 år bør vi ha avklart hvordan vi 
prioriterer slik at forskning og utvikling av medisinske fremskritt 
som vil være viktig for mange, blir godt ivaretatt samtidig som 
vi ikke har satt en brems på ”spiss”forskning. Vi må ha rom for 
forskning for eksempel for å avhjelpe større og mindre funksjon-
shemninger og samtidig kunne satse innen bioteknologi. 
Mer tid og rom til kreativitet og nytenking og mindre admin-
istrasjon og leveringspress håper jeg også vi har oppnådd. God 
forskningsledelse vil være avgjørende for hvor vi er.
Translasjonsforskning må stå sentralt – vi trenger å utforske 
overgangen fra basal til klinisk medisin.  . 
Det er viktig å understreke at forskning i spesialisthelsetjensten 
ikke kan overføres direkte til primærhelsetjenesten.  Jeg håper 
derfor vi er godt i gang med å ta ut potensialet i de allmennme-
disinske forskningsenhetene. Og at vi vet noe mer om hvilke 
forbyggende tiltak som egentlig har betydning for folkehelsen.
Formidling av forskning til befolkningen må prioriteres høyt. 
Uten en slik satsing vil aldri universitetene få en fremtredende 
plass i befolkningens og politikernes bevissthet – og dermed hel-
ler ikke i budsjettene! 
Jeg har også forventninger om at morgendagens forskning skjer 
innen gode forskningsetiske rammer.



I sitt åpningsforedrag la leder av LVS, professor Anna Midelfart, 
vekt på at etter mange år med fine ord må tiden nå være inne 
for tiltak. Hun la også vekt på det økende engasjement og støtte 
man har sett fra Legeforeningen siste tiden samt at LVS også har 
hatt hell i sin offensiv for å få ledende kunnskapspolitikere i tale, 
bla.ved flere besøk på Stortinget. 

Mer handling – mindre ord
Flere fremtredende politikere fra regjeringen (Åse Elvik, 
statssekretær KUD, Ellen Birgitte Pedersen HOD) var invitert 
for å fortelle om regjeringens forskningspolitikk – eller mangel 
på sådann.. Det var mange visjoner og flotte ord, og dessverre 
lite konkrete forslag til løsning.
Nettopp dette ble understreket i de påfølgende innleggene til 
professorene Per Brandtzæg, Stein Evensen og Stig Frøland, som 
beskrev en situasjon hvor man i liten grad har politisk gehør 
for forskningens betydning og hvor man ser flukt av de ”kloke 
hoder” vekk fra forskningen.
Avslutningsvis dreide det seg om mulige lys i i tunnelen, og 
særlig foredraget til Guri Rørtveit, leder for allmennmedisinsk 
forskningsenhet, antydet nye muligheter for medisinsk forskn-
ing. Særlig i allmennpraksis men også på tvers av faggrensene.

Det er möjligt!
Mer matnyttig enn å høre på politiske visjoner og god vilje, 
var det å lytte til Karl Tryggvason, dekanus for forskning ved 
Karolinska Institutet i Stockholm på seminarets andre dag,, Han 
fortalte om en målrettet satsning fra svenske politikere på forskn-
ing i nedgangstider. Fordraget, som fortalte om en vilje til å 
bygge opp miljø og bevilge friske midler for å motvirke nedgang-

stider, beskrev også hvordan man målrettet går inn for å belønne 
dyktige miljø, men også gir yngre forskere mulighet og stillinger 
til å vise seg frem i.

Paneldebatt med temperatur
Høydepunktet for mange ble fredagens paneldebatt, hvor ar-
rangementskomiteen hadde fått tak i Ine Marie Søreide (H), 
Gerd Janne Kristoffersen (A). Jon Jæger Gåsvatn (Frp) i tillegg til 
professorene Stein Evensen og Per Brandtzæg.
Arrangementskomiteen hadde taktisk (!) lagt debatten til timene 
før regjeringens forskningsmelding ble fremlagt, noe som med-
førte TV-dekning av arrangementet i etterkant og ganske høy 
temperatur under debatten, da flere både blant debattantene og i 
salen oppfattet meldingen som særdeles tannløs.

Tildeling av Orkideprisen og valg
Årets orkideepris ble tildelt professor Kaare Gautvik for lang og 
iherdig innsats for å bedre medisinsk forskning og medisinske 
forskeres kår, bla.har han vært leder av LVS (se for øvrig omtale 
av vinneren et annet sted i bladet).
Ved valget takket professor Anna Midelfart av etter 4 år som 
leder, og fikk både applaus og mange godord fra forsamlingen. 
Hun fortsetter videre i styret som representant for NTNU., 
Nyvalgt leder, Professor Amund Gulsvik entusiastisk lovet å 
videreføre LVS sin kamp for forskningen. I tillegg ble følgende 
styremedlemmer valgt: Lege/stipendiat Petter Schandl Sanaker 
(ny) UiB, professor Kirsti Ytrehus UiTø og Professor Anne fra 
UiO.
Gratulere til dem alle og lykke til videre!     

LVS-ÅRSMØTE OG SEMINAR: 
”Er norsk medisinsk forskning nede for telling?”

En suksess  - igjen!!!

Årets seminar og årsmøte ble arrangert på Rikshospitalet, Oslo23-24.april.. 
Mange medlemmer og inviterte gjester hadde funnet veien for å diskutere om 
medisinsk forskning i Norge virkelig var nede for telling eller om man ennå 
kunne reise kjerringa….

Av redaktør Jana Midelfart Hoff
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Universitetet i Bergen har gjennomført valg av rektor. Valgkampen viste med stort engasje-
ment de to rektorkandidater fra to ulike fagkulturer. Mange synspunkter og motsetninger kom 
fram som det er viktig å kjenne til for de som skal lede universitet, fakultetene og instituttene i 
kommende fire år. 

Rektorvalg ved Universitetet i Bergen 
(UiB)

Amund Gulsvik, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
Einar Svendsen, Gades institutt, Universitetet i Bergen

Torsdag 27. mars 2009 inviterte Yrkesforeningen Leger i 
vitenskapelige stillinger (LVS) og Akademikerne til rektor-
valgmøte i Store Auditorium, Sentralblokkken, Haukeland 
Universitetssykehus. Det var gått ut innbydelse om møtet til 
alle arbeidstagere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
De to rektorkandidatene for neste 4 års periode 2009-2013 var 
nåværende rektor Sigmund Grønmo fra Samfunnsvitenskapelig 
fakultet og instituttleder Rolf Reed, Medisinsk odontologisk 
fakultet. Oppslutningen omkring møte var meget god med mer 
en 150 deltagere. Ingen av de andre arrangerte valgmøtene ved 
universitet hadde et slikt høyt frammøte.

De to rektorkandidater hadde allerede på dette tidspunktet 
markert enkelte generelle og prinsipielle standpunkter som satte 
klare skiller mellom dem. Mens den sittende rektor Sigmund 
Grønmo tidlig gikk ut og advokerte for at rektor skulle velges 
av medarbeiderne på UiB, gikk den andre kandidaten, Rolf 
Reed, inn for tilsatt rektor. Rolf Reed hadde i sin valgkamp også 
gitt uttrykk for at han ville satse sterkere på de beste forskn-
ingsmiljøene, altså en ”spissing” av universitetets virksomhet. 
Sigmund Grønmo var mer tilhenger av å bevare et forsknings-
messig mangfold ved universitetet. På en måte representerte de 
to kandidater to forskjellige kulturer med hensyn til fagpolitisk 
retning selv om de i svært mye hadde sammenfallende synspunk-
ter.  Slik var de store linjene trukket opp da de kandidatene 
barket sammen i Store Auditorium på Haukeland Univer-
sitetssykehus.

Akademikernes leder Amund Gulsvik ønsket velkommen, tak-
ket kandidatene for at de stilte opp til valg og var ordstyrer under 
møte. Det er en stor påkjenning både for kandidatene og deres 
omgivelser å delta i et demokratisk valg med stor media oppmerk-
somhet både internt og eksternt ved Universitetet. Først orienterte 
Grønnmo om sitt program og team på fire personer for rektoratet 
og deretter orienterte Reed om sitt program og sine tre personer 
i rektoratet. En valgdebatt setter krav til både debattantene og 
spørsmålsstillerne i salen.. Det ble en livlig debatt som utspant seg 
over nærmere to timer.

Begge rektorteam ville forsvare forskerens uavhengige, kritiske nys-
gjerrighetssøken etter innsikt og forståelse. Håndfast kunnskap skal 
gå hånd i hånd med formidling i samme ånd til studentene. Det 
er dette som kalles forskningsbasert undervisning. Det primære for 
et universitet er å produsere og formidle kunnskap både for dens 
egen skyld og for dens nytteverdi regionalt og internasjonalt. Det 
var imidlertid mange tilhørere som påpekte at rektorkandidatene 
pakket inn sine program og sitt språk i bomull og honnørord. Det 
var flere som etterspurte de konkrete tiltak vedkommende ville 
gjennomføre hvis han fikk rektormakten.
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Noen av de spørsmål som ble stilt under møtet var:
1. Hvilke forskjeller i utviklingen av universitetet og det 
 medisinsk-odontologiske fakultet vil etableres med 
 Reed eller Grønmo som rektor.
2. Hva vil rektorene gjøre for å jevne ut dagens store lønns-
 forskjeller mellom leger ved helseforetakene og legene 
 ved Universitetet i Bergen?
3. Hvordan vil rektorene møte det store generasjonsskifte av 
 fulltidsansatte legeforskere som i dag er forskergruppeledere? 
 Hvilke rekrutteringstiltak vil du fremme?
4. Hvordan vil du som valgt rektor etablere åpenhet om-
kring budsjettutarbeidelse og budsjettvedtak ved universitetet, 
fakultetene og instituttene?
5. Hvilken oppmerksomhet vil du vise overfor helsefagene ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet?
6. Hva vil du gjøre for fagutviklingen for ansatte i administra-
tive stillinger ved universitetet?
7. Hvilken strategi vil du legge opp til i samarbeidsorganet for 
Helse Vest, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen?
8. Hvordan vil du effektivisere støttetjenestene til forsknings- 
og undervisningsoppgavene for de vitenskapelige ansatte?
9. Hvordan vil dere løse problemene omkring det store antall 
midlertidige ansatte og det begrensete antall stillinger for etablerte 
legeforskere etter postdoktor perioder?
10. Vil du arbeide for at også vitenskapelige ansatte i deltids-
stillinger (professor II og førsteamanuensis II) ved universitetet får 
anledning til å delta i framtidige rektorvalg?

Ved opptelling etter valget 3. april hadde Grønmo vunnet rek-
torvalget med 53 % av de vektede stemmene mens Reed fikk 44 
%. I alt hadde 6290 personer deltatt under valget derav 71 % av 
alle vitenskapelige ansatte mot 54 % ved valget i 2005, 69 % av 
teknisk – administrative ansatte mot 50 % ved forrige valg. I alt 
31 % av studentene benyttet seg av sin stemmerett mot bare 13 
% i 2005. Valgdeltagelsen var således rekordhøy. Det er å håpe 
at valgene i mai av fakultetsstyret og instituttrådene får like stor 
valgdeltagelse

Det nye rektoratet i Bergen vil fra august 2009 bestå av rektor 
Sigmund Grønmo, professor i sosiologi, prorektor Berit Rokne, 
professor i sykepleiervitenskap, viserektor for utdannelse Kuvvet 
Atakan, professor i geovitenskap og viserektor for internasjonale 
relasjoner Astri Andresen, professor i historie.
LVS og Akademikerne ved Universitetet i Bergen ønsker det nye 
rektoratet lykke til i sitt viktige arbeid for Universitetet med sitt 
store mangfold av kreative og engasjerte mennesker. 

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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Ny satsing på 
allmennmedisinsk forskning?

Av Guri Rørtveit, forskningsleder, professor dr. med., 
spesialist i allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Hvorfor allmennmedisinsk forskning?
Allmennmedisin er et av tre kliniske hovedfag ved fakultetene, 
noe som reflekterer strukturen i vårt helsevesen med primær-
medisin som grunnfjell og sykehusmedisin som en helsetjeneste 
i andre linje. Hvis vi mener at klinisk virksomhet skal bygge 
på forskningsbasert kunnskap, så kan ikke det være mindre 
viktig for leger som står i førstelinjen. I mindre grad enn andre 
forskningsfelt innen medisinen kan allmennmedisin basere seg 
på internasjonal forskning – på dette feltet er de skandinaviske 
forskningsmiljøene i front. 

Dessverre betyr ikke dette at allmennmedisinsk forskning er et 
felt der det har vært satset stort fra norske myndigheters side – 
tvert imot. Andelen allmennmedisinere som har doktorgrad er 
2%, mens den tilsvarende andelen blant alle andre leger samlet 
er 8%. Dette blir det lite forskning av. Kvaliteten på allmennme-
disinsk forskning varierer betydelig, men vi har en rekke eksem-
pler på prosjekter med svært høy kvalitet, publisert bl.a. i New 
England Journal of Medicine, BMJ og Lancet. Slike prosjekter 
har et fellestrekk: De er lavbudsjettsprosjekter. Det er bra med 
billige prosjekter, men et problem når kostnadsbegrensning er et 
sentralt premiss for hva slags spørsmål det er mulig å søke svar 
på.

Dette bør engasjere flere enn allmennmedisinerne. Blant de 
forskningsområder som det er viktig å utvikle, er for eksempel 
kunnskap om hva som er godt nok når det gjelder utredning 
og behandling: Når bør vi la være å henvise til sykehus, fordi 
pasienten vil få god nok behandling i førstelinjen?  Også for våre 
sykehuskolleger er det av stor verdi å forholde seg til høykompe-
tente førstelinje-klinikere som har en god kunnskapsbasis for sin 
virksomhet.

Finansiering
Nåværende helseminister har, som ledd i arbeidet med samhan-
dlingsreformen, oppdaget den manglende satsingen på allmenn-
medisinsk forskning og sier at han vil gjøre noe med problemet. 
Det håper vi. Sykehusforskningen har fått et skikkelig oppsving 
med foretaksreformen, og det er bra. I 2006 besluttet Helse- og 
omsorgsdepartementet (etter pålegg fra Stortinget) å opprette 
fire allmennmedisinske forskningsenheter. Enhetene skulle byg-
ges opp gradvis. Etter tre år står vi fortsatt med bevilgninger som 
er latterlige eller tragiske, alt etter hvordan man velger å se det. 

Mens Allmennmedisinske forskningsenheter får 8 millioner, får 
foretakene en halv milliard kroner øremerket til forskning (reelt 
er det snakk om mellom 1 og 2 milliarder kroner). Figuren viser 
at mens forholdstallet for drift av  

foretak sammenliknet med fastlegeordningen er 16:1, så er det 
tilsvarende forholdstallet for forskning hele 56:1. 

Dette rimer selvsagt ikke. Gjennom innspill til Helsedirektoratet 
og Helse- og omsorgsdepartementet har både legeforeningen og 
de allmennmedisinske forskningsenhetene gjort det klart at det 
nå er nødvendig med en skikkelig finansiering, og vi håper at vi 
vil se en bevilgning på 20 millioner kroner fordelt på fire forskn-
ingsenheter på budsjettet for 2010.

Legeforeningen
Legeforeningen har i flere år vært en pådriver for å få til en stat-
lig satsing på allmennmedisinsk forskning. Foreningen opprettet 
i 2007 Allmennmedisinsk forskningsfond, som begynte å dele ut 
stipend til prosjekter av doktorgradsformat i 2008. Slike stipend 
er viktige for den rekruttering som vi ser av stipendiater med 
bakgrunn i allmennpraksis og bidrar at flere hoder og hender 
kan ta del i kunnskapsutviklingen. 
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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

LVS-
styret 
ønsker 

alle lesere 
en god 

sommer



leger i vitenskapelige stillinger

LVS Orkidépris ‘09
TILDELT PROFESSOR KAARE GAUTVIK
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LVS INFO vil gjerne få gratulere Professor Kaare Gautvik med Orkideprisen 
2009. Under utdelingen fremhevet juryen hans lange innsats for medisinsk for-
skning i Norge, både som fremragende forsker og som aktiv pådriver for å bedre 
vilkårene for leger i vitenskapelige stillinger. Prisvinneren har blant annet vært 
leder av LVS.
Gratulere!


