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Styret & sekretariat i LVS for 2009-2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Advokatsekretær 
Britt C. Thoresen 
Mail: 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. adr. Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Telefon priv: 22 10 45 45  
Mobil: 909 71 915

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor
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Det nye styret har representanter fra alle landsdeler og 
alle de fire medisinske fakultetene. Styrets engasjement 
og arbeidskapasitet håper vi kan gi uttellinger for våre 

medlemmer. Vi håper på en god og åpen dialog med alle medlem-
mer av LVS om de problemene og utfordringene vi har som 
yrkesutøvere som leger i vitenskapelige stillinger. LVS trenger en-
gasjerte og skolerte tillitsvalgte på alle arbeidsplasser.  Hovedavtalen 
og hovedtariffavtalen gir regelverket for samhandlingen mellom 
partene i arbeidslivet.
Det nye styret i LVS vil ha som prioriterte oppgaver

1) å synliggjøre dagens situasjon for medisinsk forskning og 
 forskningsbasert legeutdannelse
2) å argumentere for tiltak som kan gi bedre medisinsk forskning 
 og forskningsbasert utdannelse
3) å argumentere for tiltak som vil gi leger i vitenskapelige still-
 inger bedre rekruttering og bedre arbeidsforhold.
Styret vil videreutvikle en god dialog med legeforeningens presi-
dent, generalsekretær, forhandlingsdirektør, forskningsutvalg, 
legeforeningens forskningsprosjekt, politiske talspersoner innenfor 
forskning, undervisning og helsevesen i regjering og opposisjon, 
representanter i styringsverket, universitets- og fakultetsledelser.

Legeforeningens landsstyremøte ga en kraftfull resolusjon om 
nødvendigheten av å styrke arbeidsforholdene for de legene som 
har et primært ansvar for medisinsk forskning og legeutdannelsen. 
Denne resolusjonen må få en vid distribusjon og må følges opp 
med effektiv tiltak på alle plan hvor legeforeningen virker, slik at 
utviklingen kan endres.

Årets lønnsoppgjør i statlig tariffområdet ga ingen signaler om at 
lønnsutviklingen for leger i vitenskapelige stillinger vil bli til det 
bedre. Det ble i staten ikke avsatt lønnsmidler til lokale forhan-
dlinger. De lokale arbeidsgiverne dvs. universitetene ville heller 
ikke skyte inn ekstra lønnsmidler eller resirkulerte midler (0,1 %) i 
lokale forhandlingspotter. En konsekvens er at stadig flere viten-
skapelige toppkvalifiserte leger ønsker en mindre stillingsandel ved 
universitetene og en større stillingsandel ved helseforetakene.

Ved årets stortingsvalg stod ikke forskning sentralt i debatten. En 
oppfordrer alle om å informere og konfrontere sine stortingskandi-
dater om dagens situasjon innenfor medisinsk forskning og spesielt 
den ved våre universiteter.

I 2009 er majoriteten av de medisinske studenter kvinner, mens 
andelen av kvinner i vitenskapelige toppstillinger innenfor medi-
sinsk forskning er en minoritet. Redaktøren og hennes medhjelp-
ere har i dette nummeret av LVS Info reflektert over hva dette kan 
føre med seg for helsevesenet og medisinsk forskning. Ønsker leger 
i vitenskapelige stillinger en mer aktiv administrative styring med 
utjevning av kjønnsforskjeller? Et annet problem er det svært lave 
antall søkere med basisutdannelse som leger som i dag konkurrerer 
om de vitenskapelige toppstillinger i heltid ved våre medisinske 
fakulteter. Oppgavene og utfordringene for styret er tallrike og en 
vil forsøke å fokusere på det som er viktigst for LVS.

De beste ønsker for et godt resterende arbeidsår i 2009. 
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En meget stor takk til professor Anna Midelfart som ledet Yrkesforeningen leger i vitenskape-
lige stillinger (LVS) i tidsrommet 2005-2009. Hun var ildsjelen ved etableringen av LVS i 1990 og 
hun var foreningens første leder. Hennes initiativ, utholdenhet og omsorg har ivaretatt interess-
ene til leger i akademiske medisin i Norge i snart 20 år. En stor takk framføres også til de tidlig-
ere medlemmene av styret ved universitetsstipendiat Kirsten Viste, Universitetet i Bergen; og 
professorene Kaare Gautvik og Fredrik Müller ved Universitetet i Oslo. De har alle utført en stor 
innsats for vårt fellesskap.

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

Kjære medlemmer av LVS

AV AMUND GULSVIK
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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

Den fine balansen

Sønnen min skal bli fotballproff. Sier han. Han er bare åtte år, men har allerede staket ut kursen. Og som han sier på klingende 
bergensk: ”Eg ska’ tjene massevis av penger ”.
Hans mor er bekymret. Ikke fordi han har en stor drøm – det skal man jo ha - men fordi alle vennene hans har samme drøm-

men. Alle skal bli fotball-proffer. Hvor ble det av politimennene, brannmennene, astronautene?
Da jeg vokste opp på 70-80-tallet skulle noen gutter bli fotballspillere og fribrytere (!) – men ikke alle. Jeg ser dagens ”ensretting” av 
drømmer ikke bare som et utrykk for fotballens totale dominans i mediabildet, men også for fraværet av andre maskuline rollefigurer 
enn John Arne Riise og co.

Høstsemesteret er nettopp startet opp, og LVS INFO denne gangen er viet til en diskusjon rundt temaet kjønn og studier. Vel var det 
en litt annen tendens på medisin i år enn de siste år, men ellers ser vi en stadig økende kvinneandel på alle høyere studier. 
Det er flott med flinke jenter. Det er også flott at jenter ser ut til ha flere forbilder å velge mellom enn gutta. Men det er også bekym-
ringsfullt. Har vi stelt oss slik i norsk skole at gutta velger de lettvinte løsningene med kortest mulig skolegang? Hva vil det bety 
dersom studentene på universitetene våre nesten utelukket blir kvinner? Og hva vil det bety for våre pasienter og for vårt samfunn 
dersom alle leger er kvinner?
Vi kommer ikke dit på en god stund ennå. Signalene må likevel fanges opp, og det er på tide at vi begynner å diskutere hvordan vi 
igjen kan få gutter interessert i høyere utdanning. 

Ha en fin høst, mvh Jana

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR



Flere avisinnlegg, blant annet i Aftenposten, har i valgspurten tatt opp ressursbruken ved universitetene til debatt. Sammenlignet 
med andre valgtema som ble diskutert veldig mye, var situasjon i høyre utdanning og forskning nesten uteglemt i den offentlige 
debatten. Universitetene, som råder over ressurser innen formidling, var tause -  med få hederlige unntak. Men kulturredaktør  

Knut Olav Åmås har på en beundringsverdig måte lagt frem en situasjonsanalyse i Aftenposten, og presentert en liste med 10 forslag 
om hva må til i norsk forskning og høyere utdanning (Aftenposten 7.9. 2009).  Forslagene ble senere kommentert  både av statsråd T. 
Aasland , rektor ved UiO  Ole Petter Ottersen,  dekanus ved Det juridiske fakultetet Hans Petter Graver – og ikke minst representant av  
Studentparlamentet, Universitet i Oslo Magnus Nystrand. Alle er enige om at noe må gjøres.  Vi i LVS ønsker dette initiativet velkommen.
Demokratiske prinsipper tilsier at det er viktig å få frem argumenter basert på riktige opplysninger. Forskningsinstitusjon  NIFU STEP har 
i mange år levert tall som ifølge   erfaring fra tillitsvalgte er vanskelig å oppdrive via de vanlige administrative kanaler. Her følger de nyeste  
NIFU STEP tall som gir en oversikt over situasjonen ved universitetene:
Antall administrative årsverk utført ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU har økt fra 2608 i 1999 til 3164 i 2007. Det har 
skjedd en markert dreining fra sekretærbistand (72 % nedgang) til nye typer administrative stillinger  på saksbehandlernivå (88 % økning).  
Økningen i fast vitenskapelig personell har vært beskjeden, med nedgang fra 2003 til 2007. Derimot ble det registrert en betydelig økning 
i antall doktorgradsstipendiater. 
Altså: mindre sekretærbistand og mye mer veiledningsarbeid for de faste vitenskapelige ansatte. Riktig ressursbruk og lønn som fortjent ?

 Årsverk utført av personer i kontorstillinger, høyere administrative stillinger, faste vitenskapelige/faglige stillinger og andre vitenskapelige/faglige 
stillinger1 i 1999, 2003 og 2007 ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU. 

Hvor blir det av pengene?

Hvor blir det av pengene? var et hyppig spørsmål i de relativt spar-
somme debattinnleggene om forskning og høyre utdanning før val-
get. Departementet hevdet at  bevilgninger til universitetene stadig 
øker mens universitetene klaget over dårligere og dårligere kår. 
Dette paradokset skal nå granskes nærmere. Like  før valget ga 
statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland  ut-
trykk for at det var viktig at universitetene og de bevilgede 
myndigheter skal finne en klar felles forståelse av rammene, 
samt belyse handlingsrommet. Altså forvaltningen av både 
ansvar og makt skal  frem i lyset. Statsråden nedsatte så et utvalg 
(Handlingsromutvalget) som skal ledes av Teknas leder  Marianne 
Harg og som skal levere en innstilling innen 15.februar 2010. 
Vi håper at dette utvalget vil kunne legge frem konkrete 
tall som vil også gi bedre innsikt i situasjonen ved de medi-
sinske fakultetene. Blant annet belyse spørsmål vedrørende 
REKRUTTERE og BEHOLDE med oversikt over antall søkere til 
vitenskapelige stillinger,  utlyste /ikke utlyste stillinger og doktor-
grader avlagt av medisinere. Altså det som ikke kom frem fordi 
Rekrutteringsmeldingen ble avlyst.
Forhåpentligvis vil det nye utvalget legge frem konkrete forslag 
om hva skal pengene brukes til -  og med klare mål for forbruket. 
For eksempel hvor mange doktorgrader blant leger skal vi ha som mål i forhold til antall nyutdannede medisinere? Som alle vet er dette 
forholdstallet urovekkende lavt og synkende.
Ønsketenkning – mener du? Eller enda et utvalg til besvær med rapport som vil bli lagt ned i skuffen ?  
Nei, vi håper på at utvalgets leder ble valgt med omhu, og at hun vil klare å legge frem en rapport som forplikter, og som vil stå frem i 
lyset. Vi ønsker dette utvalget lykke til !
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1) Omfatter doktorgradsstipendiater, vitenskapelige assistenter, postdoktorer 
og forskere. Kilde: Forskerpersonalregisteret/FoU-statistikken / Forsknings-
politikk, 2, 2009.

En byråkratisk virkelighet?

AV ANNA MIDELFART, LVS STYREMEDLEM
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Møte med politisk rådgiver 
i Kunnskaps Departementet:

Etter et møte der Torunn Janbu kom med en rekke innspill overfor Kunnskapsminister Tora Aasland 
om forskning innen medisinske fag ble legeforeningen forespurt om å delta på et møte med Kyrre 
Lekve, hennes nærmeste politiske rådgiver i Kunnskapsdepartementet (KD). 

Elisabeth Søyland, leder for Enhet for forskning og 
høyspesialisert medisin i legeforeningen, hadde på 
forhånd utarbeidet et bakgrunnsnotat i samarbeid med 

bl.a. Anna Midelfart og Torunn Janbu. Vår agenda med dette 
møtet var å redegjøre hvilke utfordringer vi har innen medisinsk 
forskning, hva konsekvensene blir dersom problemene ikke løses 
og foreslå aktuelle tiltak. 
Møtet fant sted 08.07.09, og i tillegg til Kyrre Lekve og 
Elisabeth Søyland deltok Ida Grobakken (rådgiver i KD), 
Hanne Gulbrandsen (senior rådgiver i KD) og undertegnede 
Gro Østli Eilertsen (varamedlem i styret i LVS).
For å forklare mange av de utfordringene vi står overfor i 
medisin brukte vi en enkel skisse som illustrerer to organisas-
jonssøyler: 1. Helse- og omsorg departementet/Regionale Helse 
Foretak/Sykehus/Leger og 2. KD/Universitetene/Leger. 

Store forskjeller
Det var viktig for oss å påpeke at selv om det foregår utbredt 
medisinsk forskning under begge departementene er det store 
forskjeller både når det gjelder lønn og driftsmidler mellom 
leger som er ansatt ved sykehus og leger ansatt ved univer-
sitetene. Konsekvensene av denne forskjellen er dårlig rekrut-
tering av leger til vitenskapelige stillinger. Det er noen ubesatte 
professorstillinger ved flere universiteter, og det mangler leger 
til å undervise studenter - spesielt innen basalfagene. Det er 
utfordrende å få rekruttert vitenskapelige skolerte leger til å 
undervisne i basalfagene i medisinsk grunnutdanning, og pr. i 
dag er det svært få slike leger uten klinisk bistilling. Ved flere av 
universitetene i Norge er det ubesatte professor I stillinger både 
innen hudsykdommer og øyesykdommer, og innen 4-5 år vil 50 
% av våre professorer innen medisin gå av med pensjon.  
Rådgiverne ble videre fortalt at noen av årsakene til den dårlige 
rekrutteringen er fravær av konkurransedyktig lønn og ram-
mevilkår, manglende driftsmidler til forskning fra Norsk 
Forskningsråd samt stramt budsjett for universitetene. Det sist-
nevnte medfører et økende arbeidspress med forskning, under-
visning og veiledning på de vitenskapelig ansatte.

Mind the gap
Vi fokuserte videre på det store gapet mellom stipendiatstill-
inger og professorstillinger der det mangler langt flere post doc. 
og mellomstillinger enn det legges opp til i statsbudsjettet. Som 
eksempel ble det nevnt at det på landsbasis i 2008 var kun 1,9 
post doc stillinger i gynekologi. 

Det ble deretter vektlagt at til tross for et økende antall student-
er som tar phD er det en nedgang i antall leger som tar phD. 
Dette utsagnet ble underbygget med reelle tall da det i 1983 var 
130 leger som tok dr. grad mens det kun var 122 i 2007, og i 
samme tidsepoke har antall legespesialister økt fra 4 000 til 12 
000. Det er dermed en klar trend at majoriteten av leger velger 
spesialistutdanning og klinisk virksomhet til fordel for viten-
skapelig karriere innen akademisk medisin. 
Vi presiserte at er det en betydelig lavere årslønn til universitet-
sansatte leger i stipendiatstillinger sammenlignet med ass. leger 
eller legespesialister ansatt i RHF, og tilsvarende forskjell er det 
mellom overleger og professor I (100 -300 000 kr i årslønn). 
Helse – og omsorgsdepartementet overfører enorme økono-
miske midler til RHF og sykehusene kan derfor tilby leger høy-
ere lønn. Denne utviklingen opprettholdes så lenge RHF sitter 
på pengesekken der pasientbehandling og økonomi blir pri-
oritert, og på den andre siden blir universitetene med slunken 
pengesekk taperen som driver kostnadskrevende undervisning 
og grunnleggende basalforskning innen medisin. Økonomiske 
midler til klinisk forskning mangler heller ikke innen RFH, 
men i enkelte RHF kan ikke vitenskapelige skolerte leger som 
kun er ansatt ved universitetene søke om disse pengene da de er 
forbeholdt ansatte i RHF.  

Vi fikk også poengtert at driftsmidler for universitetsansatte 
leger er problematisk å få innvilget fra Norsk Forskningsråd, 
der mange gode forskningsprosjekter forsvinner fordi kun 10 % 
av de støtteverdige prosjektene til FRIPRO (Fri prosjektstøtte) 
innvilges og langt færre til FRIBIO (Frittstående prosjekter- 
Biologi og Biomedisin).

- om forskning innen medisinske fag 
  & legeforskere

AV GRO ØSTLI EILERTSEN, LVS STYRET
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Følgende tiltak ble foreslått: 

TILTAK: 
Legeforeningen mener universitetenes budsjetter må styrkes betydelig, 
og det må settes av strategiske midler for å styrke den akademiske 
medisin. På hvert universitetssykehus bør det opprettes min 1-5 post.
doc stillinger innen hvert medisinske fagområde. For å sikre videre 
rekruttering til professorater og oppbygging av levedyktige forskn-
ingsmiljøer må min 1-3 kunne gå videre inn i en mer permanent 
legeforskerstilling (a la Tenure Track). Vi mener det må øremerkes 
midler til disse stillingene i kommende statsbudsjett.

De som innehar professor I-stillinger må få mulighet til bistilling 
ved universitetssykehusene. Dette vil gjøre stillingene mer attraktive 
lønnsmessig og føre til en bedre integrering i kliniske miljøer. Lønn 
til professorene i medisin må være konkurransedyktig med lønn for 
overleger på universitetssykehus, og det må settes av driftsmidler til 
forskning. Forskningsaktive lege-professorer bør ha minst 1 stipendiat 
i sin forskningsgruppe til enhver tid. Styrking av den akademiske 
kompetansen blant leger bør være en prioritert oppgave for univer-
sitets/fakultets ledelse.

Departementet bør bidra til å få en bedre oversikt over 
dagens situasjon med innhenting av  tall om ubesatte 
vit. stillinger i medisin, antall søkere til faste viten-
skapelige stillinger, antall avlagte doktorgrader blant 
medisinere, etc. Disse tall mangler i dag. 

De som innehar professor II-stillinger må få klare 
avtaler der det avsettes tid for å kunne bygge forskn-
ingsmiljøer. Det er sløsing med ressurser å ikke utnytte 
den kompetansen som ligger her. Legeforeningen opp-
fordrer HOD og KD til et samarbeid om dette. 

Det må satses betydelig flere midler til ”fri prosjektstøtte” 
for legeforskere. Ønsker man å få til mer brobyggings-
forskning/translasjonsforskning mellom basalmedisin 
og klinikk burde det ligge muligheter ved en betydelig 
styrking av potten for ”fri prosjektstøtte”.  En forplik-
tende opptrappingsplan for fri prosjektstøtte må på plass. 

Staten må stimulere allmennleger til å søke forskerut-
danning og finansieringen til allmennmedisinske 
forskningsenheter må styrkes betraktelig.         

I dette møtet opplevde vi at det var flere ting som 
var nyttig å oppklare, bl.a. hvorfor det er viktig 
at alle fagområder innen medisin er aktive innen 
forskning og at ved translasjonsforskning foregår 
basalforskning hovedsakelig ved universitetene og 
klinisk forskning på sykehusene. 

Politisk rådgiver Kyrre Lekve sa at de ville arbeide 
videre med kombinasjonsstillinger for leger (forskn-
ing/pasientbehandling), fordeling av økonomiske 
midler fra Forskningsrådet og flere post doc still-
inger/mellomstillinger for leger. Vi fra Legeforenin-
gen ønsket nye møter slik at dette kunne følges opp, 
uavhengig utfall av Stortingsvalget. 

Vi konkluderte med at behovet for godt samarbeid mellom 
avdelinger, RHF og universitet/fakultet og på departementsnivå 
er helt avgjørende for å få fart i medisinsk forskning. Så lenge 
situasjonen er som i dag der RHF sitter på pengesekken og 
kan utkonkurrere universitetene både når det gjelder lønn- og 
økonomiske midler til forskning, er sykehusene og univer-
sitetene ikke likeverdige samarbeidspartnere. Målsettingen til 
sykehusene: ”Økonomisk pasientbehandling og klinisk forskn-
ing” blir overordnet universitetenes mål ”basalforskning og 
undervisning”. Det er derfor et påtrengende sterkt behov for 
godt samarbeid, med forståelse og økonomisk styring på depar-
tementsnivå mellom KD og HOD. Tilsvarende samarbeid må 
også fungere mellom RHF og universitet/fakultet og videre ned 
på avdelingsnivå.
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Fordeling på kjønn ved opptak til medisin 
 
2008: 
 
Fordeling på kjønn basert på antall søknader pr studiested 
  
Sted kvinner  menn Totalt % kvinner 

UiB 1632 891 2523 64,7 
UiO høst 1573 878 2451 64,2 
UiO vår 1464 725 2189 66,9 
UiTø 1417 764 2181 64,8 
NTNU 1545 948 2493 61,2 

 
Fordeling på kjønn, opptatte søkere (antall ja-svar) pr. studiested 
 
Sted kvinner  menn totalt % kvinner 

UiB 118 56 174 67,8 
UiO høst 71 35 106 70 
UiO vår 56 46 102 55 
UiTø 67 32 99 67,7 
NTNU 82 45 127 64,6 

 
2009: 
 
Fordeling på kjønn basert på antall søknader pr studiested 
  
Sted kvinner  menn Totalt % kvinner 

UiB 1840 1013 2853 64,5 
UiO høst 1725 1022 2747 62,8 
UiO vår 1585 809 2394 66,2 
UiTø 1529 831 2360 64,8 
NTNU 1778 1055 2833 62,8 

 
Fordeling på kjønn, opptatte søkere (antall ja-svar) pr. studiested 
 
Sted kvinner  menn totalt % kvinner 

UiB 104 70 174 57,8 
UiO høst 57 49 106 53,8 
UiO vår 62 38 100 62 
UiTø 67 36 103 65,1 
NTNU 79 49 128 61,7 

 
 

Den fine balansen

Uansett, trenden med kvinneovervekt er ikke noe særegent for medisin og odontologi, men gjenspeiles også i andre høyere 
studier, som jus, vetrinærmedisin og psykologi. For å kunne møte fremtidens utfodringer og for å ha et best mulig arbeid-
smiljø, har ofte en tilnærmet lik balanse mellom kjønnene vært fremhevet som det beste. Da er ikke bare kvinneovervekten 

blant legestudentene bekymringsfull, men også kvinneunderskuddet blant de medisinske professorene. LVS INFO ønsket i dette 
nummeret å belyse  temaet “Kjønn og medisin” og har derfor intervjuet Knut Aarbakke (leder Akademikerne), Torunn Janbu 
(President Legeforeningen) og Anja Fog Heen (leder Nmf) om saken.

AV JANA MIDELFART HOFF

Når man diskuterer dagens legeutdanning, er det viktig å fokusere ikke bare på hvordan 
man utdanner fremtidens leger, men også hvem man utdanner. På medisin- og tannlege-
studiene har kvinnelige studenter vært i flertall de siste årene. I fjor utgjorde de mannlige 
førsteårsstudentene henholdsvis 35 og 18 prosent. Det kan se ut som om dette i år mu-
ligvis har snudd; ved årets opptak var mannsandelen gått opp til 41 prosent på medisin-
studiet og 22 prosent på odontologi-studiet (se forøvrig neste side med årets opptakstall).

Fordeling på kjønn ved opptak til medisin 
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Fordeling på kjønn basert på antall søknader pr studiested 
  
Sted kvinner  menn Totalt % kvinner 

UiB 1632 891 2523 64,7 
UiO høst 1573 878 2451 64,2 
UiO vår 1464 725 2189 66,9 
UiTø 1417 764 2181 64,8 
NTNU 1545 948 2493 61,2 

 
Fordeling på kjønn, opptatte søkere (antall ja-svar) pr. studiested 
 
Sted kvinner  menn totalt % kvinner 

UiB 118 56 174 67,8 
UiO høst 71 35 106 70 
UiO vår 56 46 102 55 
UiTø 67 32 99 67,7 
NTNU 82 45 127 64,6 

 
2009: 
 
Fordeling på kjønn basert på antall søknader pr studiested 
  
Sted kvinner  menn Totalt % kvinner 

UiB 1840 1013 2853 64,5 
UiO høst 1725 1022 2747 62,8 
UiO vår 1585 809 2394 66,2 
UiTø 1529 831 2360 64,8 
NTNU 1778 1055 2833 62,8 

 
Fordeling på kjønn, opptatte søkere (antall ja-svar) pr. studiested 
 
Sted kvinner  menn totalt % kvinner 

UiB 104 70 174 57,8 
UiO høst 57 49 106 53,8 
UiO vår 62 38 100 62 
UiTø 67 36 103 65,1 
NTNU 79 49 128 61,7 
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1)  HVORFOR ER KVINNER I FLERTALL PÅ HØYERE UTDANNING SOM MEDISIN, JUS OG TANNLEGE?

2)  ER DET NØDVENDIG Å SETTE INN TILTAK FOR Å BEDRE BALANSEN MELLOM KJØNNENE OG I SÅFALL HVILKE?   
                                                                                                                                                                                                               

3)  PÅ VETERINÆRSTUDIET FÅR MENN EKSTRAPOENG VED OPPTAK. ER DET EN VEI Å GÅ OGSÅ FOR ANDRE FAG?

  Knut Aarbakke, 
  leder Akademikerne: 

1. Jeg tror hovedgrunnen til dette er at vi først i de se-
nere årene har fått den fulle effekten av det likestillingsar-
beidet som har vært gjort de siste femti år i Norge. For to 
generasjoner siden var det ikke like selvsagt at jenter tok 
videregående skole, og for en generasjon siden var det frem-
deles ikke like naturlig at kvinner tok de lengste, akademiske 
utdanningene. Samtidig ser vi at jentene har bedre karakterer 
fra videregående, noe som helt naturlig får konsekvenser for 
kjønnsfordelingen på fag som medisin, jus og odontologi.

2.  Det er ikke nødvendig med tiltak inn mot høyere utdan-
ning, og jeg synes strengt tatt ikke dette bør fremstilles som et 
problem i det hele tatt. At vi har høyere kvinneandel i høyere 
utdanning bidrar bare til at vi får bedre kjønnsbalanse i arbe-
idsmarkedet for langtidsutdannede tidligere enn vi ellers ville 
fått. Hvis man skal snakke om tiltak må disse i tilfelle settes 
inn mot skoleverket, og kanskje særlig i videregående skole. 
Frafallet blant guttene er her urovekkende høyt, samtidig som 
gjennomsnittskarakterene er høyere blant jentene.

3. Det er klart at det er ønskelig med en naturlig kjønns-
balanse i all utdanning og i alle yrker. På den annen side må 
vi tillate at det er kjønnsmessige variasjoner i samfunnet, både 
når det gjelder interesser og yrkesvalg. Ekstrapoeng finner 
jeg lite aktuelt med mindre kjønnsbalansen blir fullstendig 
unaturlig, som vel nettopp er tilfellet innen veterinærfaget. 

  Torunn Janbu, 
  president 
  i Legeforeningen:

1. Kvinner er i flertall på de seinere års studentkull, 
men ikke blant yrkesaktive leger og i svært få spesialiteter. 
Økningen av kvinnelige studenter de seinere år har sannsyn-
ligvis flere grunner. Likestillingsarbeidet i samfunnet generelt 
har hatt en positiv effekt på kjønnsfordeling i flere yrker. Vi 
vet også at jenter får bedre karakterer på videregående enn 
gutter og det kan ha betydning for opptak til studier med 
høye karakterkrav. Andre yrker har også i større grad blitt mer 
atraktive for gutter. 

2.  Jeg ser ikke grunn til tiltak. Vi er så vidt i ferd med å 
skape en god kjønnsbalanse blant leger. Det har tatt lang 
tid og fortsatt er de aller fleste spesialister og ledere menn. 
Vi trenger alle de dyktige jentene som nå kommer inn på 
medisin studiet. Prosentandel jenter er nå litt over 60 % blant 
studentene og situasjonen ser nå rimelig stabil ut, faktisk med 
en liten økning av prosent menn i opptaket i år. Dersom det 
holder seg, vil kvinneandelen blant yrkesaktive leger være 60 
% mellom 2030 - 2035. Mye kan endres innen den tid, for 
eksempel dersom gutter og jenter blir mer like i karakternivå 
på videregående skole eller det skjer endringer i unge men-
neskers prioriteringer av yrke. Om 60 % av legene er kvinner 
vil jeg anse det som en helt grei kjønnsfordeling. Det viktigste 
er at vi får 100% gode leger!

3. Jeg syns ikke ekstrapoeng er en klok vei å gå dersom man 
ser problemer med kjønnsfordelingen i et yrke. Opptaket må 
baseres på de kriteriene man mener er best egnet til å finne 
frem til de gode legene eller til andre yrkesgrupper. Evt ut-
fordringer mht kjønnsfordeling må løses på andre måter, som 
for eksempel endringer i skolen som bidrar til å heve guttenes 
kompetansenivå og rekrutteringsfremmende tiltak. 
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INTERVJU MED ANJA FOG HEEN, LEDER NMF:

”Jevn kjønnsfordeling er viktig
  for et godt arbeidsmiljø”

1. Er det et problem at det nå er en klar kvinneovervekt på medisin-
studiet - og hvorfor?
Medisinutdanningen i Norge har tradisjonelt vært overrepresentert 
av menn. I dag er situasjonen motsatt. Fortsetter denne trenden, 
mener Nmf det er grunn til bekymring. Nmf mener det burde 
være en jevn kjønnsfordeling blant medisinstudenter.
Det er vanskelig å si at det er et problem at det er en liten over-
vekt kvinner på medisinstudiet, men dersom forskjellen mellom 
kjønnsrepresentasjon derimot eskalerer vil det være grunn til 
bekymring. I årets opptakstall har man sett at kvinneovervekten er 
mindre enn det den har vært tidligere, og det er Nmf positive til. 
Man ser at det fortsatt er færre kvinner blant spesialister enn blant 
leger uten spesialisering, og det er færre kvinner med lederstillinger 
i alle ledd i helsevesenet. Mye tyder på at det også er færre kvin-
nelige søkere til slike stillinger. Hvis utviklingen i retning av en 
kvinnedominans i legeyrket fortsetter, kan man risikere å ha et 
enda større problem med å finne leger som ønsker å lede i helse-
vesenet. Videre ser man betydelig overvekt av det ene kjønn ved 
noen spesialiteter som bl.a. kan ha betydning for fagets rekrutter-
ing og fremtid. Ved å vektlegge ledertrening allerede i grunnutdan-
ningen vil man kunne motvirke noe av denne trenden samt å ha 
økt fokus på en jevn kjønnsfordeling blant de forskjellige spesial-
istgruppene. Hvis disse trendene fortsetter, og eventuelt blir enda 
mer uttalte vil kjønnsfordelingen blant medisinstudenter dermed 
ha konsekvenser for både fag og helsevesen i lang tid fremover. 

Hvorfor engasjerer Nmf seg i dette?
På Nmfs siste landsmøte var det tydelig at det var mange og sterke 
meninger om kjønnsfordelingen på medisinstudiet. Noen var for 
at man skulle arbeide for en lik kjønnsfordeling på studiet, mens 
mange mente at så lenge man var kvalifisert til det arbeidet man 
skal utføre, spiller kjønn liten rolle. Mange mente at likestilling 
ikke bare handler om en 50–50 fordeling av posisjoner, men om et 
samfunn der kvinner og menn har lik fordeling av politiske verv, 
der lønnet og ulønnet arbeid er likt fordelt og der alle sektorer har 
en jevn fordeling av begge kjønn.
Flere påpekte også at en jevn kjønnsfordeling er viktig for et godt 
arbeidsmiljø, for fagutvikling og pasientbehandling. 

Det er nødvendig å ha oppmerksomhet rettet mot dette, fordi ut-
viklingen ikke alltid går av seg selv. Med de siste års utvikling av en 
gradvis større kvinneovervekt på medisinstudiet er dette spørsmål 
som er svært aktuelle for Nmf.
Kvinneovervekten gjelder ikke bare medisin, men også høyere 
utdanning generelt og fag som juss, økonomi og psykologi. Hvilke 
tiltak bør man iverksette for å motvirke denne “skjevheten”?
Hvis andelen menn skal opp så må man muligens endre inntak-
skravene så f.eks. karakterene fra videregående betyr mindre, og 
personlige egenskaper mer, for eksempel ved å bruke intervjuer 
og andre metoder ved inntaket til medisinstudiet. Imidlertid har 
man sett en endring av opptakskravene til studiet slik at utdan-
nelse utover videregående gir mindre poengutbytte enn før. Mye 
tyder på at det er særlig menn som vil lide under denne endringen, 
og kan dermed resultere i en enda større skjevhet blant kjønnene 
blant de som tar høyere utdanning. Videre kan også informasjon-
skampanjer på linje med den Forsvaret har brukt for å rekruttere 
kvinner, være virksomme. 

 På veterinærstudiet får mannlige søkere ekstrapoeng. Er dette også en 
farbar vei for medisin, og noe NMF kan akseptere?

Kvotering er et virkemiddel for jevn kjønnsfordelig som er mye 
diskutert i Nmf. Hvor grensen går for å innføre kjønnskvotering er 
det stor uenighet om, og om kvotering i det hele tatt er et virkemi-
ddel som er ønskelig ved inntaket til medisinstudent er ikke klart. 
Nmf støtter per i dag ikke et system der mannelige søkere får 
tilleggspoeng, og vi ønsker heller å se på faktorene som gjør at 
det har blitt en slik skjevfordeling mellom kjønnene, og mulige 
virkemidler for å få en jevnere fordeling uten å ta bruk av tilleggs-
poeng eller kvotering.

Videre har man sett i år at kvinneandelen ved helsefag har gått ned 
sammenliknet med tidligere år. Det er ikke klart hvorfor dette har 
skjedd, men en mulig forklaring er at helsefag, som tradisjonelt 
regnes som sikre arbeidsplasser etter endt utdanning, velges i tider 
med økonomisk utsikkerhet. Man ser også ved årets opptak en mer 
lik fordeling blant kjønnene ved en rekke fag som i lang tid har 
vært preget av en skjev kjønnsfordeling, uten at det har vært tatt i 
bruk tilleggspoeng, men heller informasjonskampanjer og liknende 
som oppfordrer særlige grupper til å søke. Dette kan tyde på at 
kjønnsfordelingen i flere yrker er ved å bli utjevnet, og det blir 
spennende å se om denne trenden også fortsetter i fremtiden.

  ”

       “

”

        “

Nmf støtter per i dag ikke et 
system der mannelige søkere 

får tilleggspoeng

Det er færre kvinner med 
lederstillinger  i alle ledd 

i helsevesenet
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NAVN:  Gro Østli Eilertsen
STILLING: Stipendiat/overlege 
(reumatolog)

1) Hva er din motivasjon for å gå 
inn i LVS-styret?
Universitetsansatte leger som un-
derviser og forsker er blitt oversett 
etter etableringen av Regionale 
Helseforetak. Disse legene deler ut 
kunnskap til neste generasjons leger 
og ved forskning søker de kunnskap 

for framtiden. Arbeidet de utfører bør verdsettes høyere enn det 
som gjøres i dag - både med høyere lønn og med faste stillinger 
før oppnådd professorkompetanse.

2) Hva ønsker du spesielt å jobbe med?
Kombinerte stillinger - forskning og pasientbehandling. Flere 
post.doc. stillinger for leger som er tilknyttet klinisk virksomhet.

3) Hvorfor trenger den akademiske medisinen leger?
Gjennom medisinerstudiet og ved utførelsen av legeyrket har 
leger tilegnet kunnskap om hva som er normalt og hva som 
er sykdom hos mennesket. Hele personen vurderes, og det er 
spesielt viktig ved systemsykdommer. Vi utfører forskningsbasert 
pasientbehandling, og det er selve grunnlaget både når informas-
jon gis og ved valg av behandling. Denne brede kompetansen 
leger har bidrar til en helhetlig forståelse om hva som bør vek-
tlegges innen akademisk medisin.

NAVN: Hanne K.Fredly
STILLING: Forskningsstipendiat, 
Institutt for medisin, UiB
 
1) Hva er din motivasjon for å gå 
inn i LVS-styret?
Motivasjonen for å gå inn i LVS-
styret er å få meir kunnskap om 
og forhåpentlegvis påverknads-
mogelegheit i forhold til utviklinga 
av forsking i Noreg.

2) Hva ønsker du spesielt å jobbe med?
Eg håper å bidra til å betre kåra for forskarane. Utan attraktive 
forskingsmiljø og levelege løner vil ein ikkje få rekruttert fleire 
legar til forsking og undervisning. Eg meiner også at det generelt 
sett er viktig å jobbe for auka synleggjering av forskingas betydn-
ing for samfunnets utvikling som heilskap.

3) Hvorfor trenger den akademiske medisinen leger?
Den akademiske medisinen treng legar slik legane i klinikken 
treng forsking; forholdet er gjensidig og heilt naudsynt for å 
skape dei beste resultata for pasientane og helse-Noreg generelt.

NAVN: Anne Spurkland
STILLING: Professor i anatomi, 
UiO

1) Hva er din motivasjon for å gå 
inn i LVS-styret?
Jeg syntes det var på tide å gjøre en 
innsats i min egen fagforening. 

2) Hva ønsker du spesielt å jobbe 
med?
Jeg ønsker å bidra til å rette fokus på 

basalmedisinsk forsknings betydning for medisinsk virksomhet. 
Jeg mener det er viktig for medisinen som fag at leger deltar i 
basalmedisinsk forskning, og at dette ikke bare overlates til fag-
folk uten medisinsk profesjonsutdanning. Basalmedisinsk forskn-
ing er grunnlaget for all ny utvikling av medisinsk behandling, 
og leger må være med å legge premissene for denne forskningen 
gjennom å delta selv. Det er også viktig for utdanningen av nye 
leger at flertallet av underviserne innenfor basalmedisinske fag 
har medisinsk bakgrunn. Det viktigste enkelttiltaket for å styrke 
basalmedisinsk forskning nå, er å bedre finansieringen av basal-
medisinsk forskning også for legeforskere som ikke er ansatt ved 
helseforetakene. 

3) Hvorfor trenger den akademiske medisinen leger?
Utvikling av nye behandlingsformer og ny forståelse av sykdom-
mers årsaker hviler tungt på basalmedisinsk forskning. Da er det 
viktig at leger deltar i denne forskningen både for å legge premis-
ser for hva det skal forskes på og for å formidle forskningsresul-
tatene til brukerne av den nye kunnskapen i klinikken. 

NAVN: Petter Schandl Sanaker      
STILLING: Stipendiat

1) Hva er din motivasjon for å gå 
inn i LVS-styret?
Som lege ved en forskningsorientert 
avdeling, er jeg opptatt av samspil-
let mellom forskning og klinisk virk-
somhet i sykehus, og ser vervet som 
en fin anledning til å jobbe med 
saker relatert til dette. 

2) Hva ønsker du spesielt å jobbe med?
Forholdene for kliniske forskere etter PhD-nivået, som selvsagt 
er viktig for å styrke medisinsk forskning på sikt. Er også opptatt 
av de svært forskjellige økonomiske vilkårene for leger i PhD-
stipend, avhengig av hvor midlene kommer fra og hvor de 
administreres. Jeg er redd for at universitetene, og dermed den 
akademiske medisinen som sådan, kan tape terreng, når leger kan 
få opptil 100000 kr mer pr år gjennom andre kanaler.

3) Hvorfor trenger den akademiske medisinen leger?
Leger med god akademisk og klinisk kompetanse er en forutset-
ning for god medisinsk utdannelse og god fagutvikling og ledelse 
i kliniske avdelinger.

De nye styremedlemmene
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Legeforeningens Landsstyremøte 
2009 i Bodø

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Forskning og undervisning er bærebjelkene i 
legenes yrkesutøvese. Sentrale temaer under årets landstyremøte var forskning og speialistutdan-
nelsen. Medlemmene i LVS forsøkte under det tre dager lange møte å gi de øvrige delegatene en 
bedre forståelse for utfordringene og mulig tiltak for å få en ønsket utvikling av legebasert forskn-
ing og undervisning i Norge

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) var ved årets 
landsstyremøte 3.-5. juni representert ved Anna Midelfart 
(delegat for LVS), Amund Gulsvik (delegat for LVS), 

Helge Bjørnstad Pettersen (delegat fra Sør Trøndelag legeforen-
ing), Espen Rostrup (delegat fra Hordaland legeforening), Julie 
Solem Skjæraasen (delegat fra Eldre legers forening), Nils Petter 
Aardal (deltager) og Einar Arvid Svendsen (deltager). Det var 
136 delegater med stemmerett og totalt 190 deltagere på dette 
landsstyremøte. Arrangør var Nordland legeforening. Som 
bakteppe hadde møtet i Bodø naturens overveldende storhet, 
folkesjelens rause nøysomhet og dens humoristiske skråblikk på 
livet. Det var 44 år siden at Nordland legeforening sist arrang-
erte landstyremøte og den gang var det spesialistreglene som var 
hovedemne.
Åpningen av landsstyremøtet var storslagen i Bodø kulturhus 
med velkomstord fra leder av lokal arrangementkomite (Anne 
Kristine Fagerheim), leder for Nordland legeforening (Kirsten 
Andra Toft), ordfører i Bodø kommune (Odd Tore Fygle) 
og presidenten i Den norske legeforening (Torunn Janbu). 
Legeforskerne og medlemmer av LVS var godt representert ved 
utdeling av stipender og priser fra Caroline Musæus Aarsvold 
fond, Den norske Legeforening fond for forebyggende me-
disin, Marie Spångbergs pris og Den norske legeforenings 
kvalitetspris.
Delegatene fra LVS tok ordet flere ganger under landsstyrets 
debatter og jeg vil nevne noen saker som kan ha stor interesse 
for medlemmene av LVS.

Legeforeningens handlingsplan for medisinsk 
forskning

Prosjekt 
”Forskning” i 
Legeforeningens 
sekretariat har 
vært i funksjon 
i nærmere ett 
år og sentral-
styret redig-
gjorde for hvor 
langt prosjektet 
var kommet. 

Grunnaget for debatten var et foreløpig dokument om 
Rammevilkår for medisinsk forskning: Rekruttering. 
Arbeidsvilkår. Merittering. I syv kapitler rapporterer 
en gruppe av legeforskere og sekretariatsmedarbeidere i 
Forskningsprosjektet om utviklingen innen medisinsk forskn-
ing, Legeforeningens arbeid med medisinsk forskning, forskning 
i sykehus, forskning i privat praksis og hvordan Legeforeningen 
i framtiden kan endre rammevilkårene for forskning.
LVS presiserte under debatten at forskningsbasert kunnskap er 
selve bærebjelken for legeprofesjonen. Vår yrkesorganisasjon vil 
rope et varsko vedrørende utviklingen for utdannelsen til legeyr-
ket ved universitetene i Norge, og vi ba landsstyret ha fokus mot 
tre dokumenterte forhold:
a) Rekrutteringen av leger til universitetsstipendiatstillingene 
 ved De medisinske fakultetene  i Norge er elendige da 
 bare 30 % av alle universitetsstipendiatene har legeut-
 dannelse. Majoriteten av stipendiatene har andre profesjoner
 eller andre universitetsutdannelser som for eksempel cand. 
 scient eller cand polit.
b) Karriereveien ved universitetene for leger i mellomstillinger 
 som postdoktorer, universitetslektorer og førsteamanuenser 
 er med dagens lønns- og arbeidsforhold ikke attraktive.
c) Rekrutteringen av leger i fulltidsstillinger som professorer er
 generelt dårlig, og nærmest fraværende i basalfagene.

Oppmuntrende er engasjementet til Legeforeningens gjen-
valgte president, sekretariatets arbeid med prosjekt ”Forskning” 
og dokumentet: ”Rammevilkår for medisinsk forskning”. 
Legeforeningen mangler imidlertid en mer detaljert imple-
menteringsplan av de foreslåtte tiltak, og endringer innen 
rekrutteringen vil først komme etter langvarig, intenst fagpoli-
tisk og holdningsskapende arbeid i Legeforeningen. Prosjekt 
“Forskning” i sekretariatet må få et tidssperspektiv utover mars 
2010. Legeforeningen bør ha en langsiktig strategi for rekrutter-
ing av leger til vitenskapelige stillinger, i alle fall fram til 2020.
LVS framsatte derfor forslag til landsstyret om følgende vedtak: 
”Prosjekt Forskning i legeforeningens sekretariat med utgang-
spunkt i utredningene Vind i seilene for medisinsk forskning 
og Mot en ny vår for medisinsk forskning må videreføres fra 
2010 til 2012”. Landsstyret oversendt enstemmig forslaget til 
vedtak til Sentralstyret. Presidenten Torunn Janbu mente at 
Sentralstyret ville finne finansiell støtte for dette vedtaket.

AV AMUND GULSVIK, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen



13

Resolusjon om rekruttering til forskning.
Etter en konstruktiv debatt med deltagelse av mange LVS 
deltagere og delegater fra blant annet Norsk overlegeforening, 
Praktiserende spesialisters landsforening, Sogn og Fjordane 
Legeforening og Hordaland legeforening utarbeidet redaksjon-
skomiteen (Gisle Roksund, Jon Helle, Marit Skogstad) følgende 
resolusjon som ble enstemmig vedtatt av Landsstyret:
Forskningsbasert kunnskap er bærebjelken i all medisinsk vir-
somhet – flere leger må rekrutteres til forskning.  Staten må ta et 
større finansielt ansvar for medisinsk forskning og ta rekrutter-
ingsproblemet til medisinske akademiske stillinger på alvor.
Legeforeningen mener at:
• Det må stimuleres til forskning i all medisinsk virksomhet
• Det må opprettes flere stipendiatstillinger for leger, og det 
 må opprettes stillinger der leger parallelt kan oppnå doktor-
 grad og spesialitet (dobbeltløp)
• Staten må øke finansieringen til stillinger i allmennmedi-
 sinsk forskningsenheter betraktelig.
• Det må opprttes 1 til 5 post doktor stillinger på alle univer-
 sitetssykehus innen hvert medisinsk fagområde.
• Det må etableres stillinger for leger med forskerutdanning 
 ut over post doktorer for å sikre videre rekruttering til 
 professorater og oppbygging av levedyktige forsknings-
 miljøer.
• Det må øremerkes midler til alle disse stillingstypene i de 
 kommende statsbudsjetter.
• Forskningsmeritter må tillegges større vekt ved ansettelser 
 og ved lønnsfastsettelse.
• Leger i forskerstillinger må ha tilsvarende lønnsvilkår som 
 leger i kliniske stillinger
Studier viser at det er en klar sammenheng mellom forskning-
saktivitet og kvalitet på helsetjenestene. Mangel på forskning 
svekker undervisningen av medisinstudenter og videre og et-
terutdanning av leger. Lavt antall aktive forskere blant leger får 
konsekvenser for forskningsveiledning og oppbygging av sterke 
forskningsmiljøer.  Manglende veilederkompetanse utgjør en 
flaskehals i all medisinsk forskning. For liten satsing på forskn-
ing går ut over kvaliteten på pasientbehandlingen.
Det lave antall leger som fortsetter å forske etter fullført dok-
torgrad er alvorlig. Mangel på karrierevei gjør det vanskelig å 
rekruttere toppstillinger (professorer) ved medisinske institutter. 
Innen 4-5 år vil halvparten av alle professorer i medisin være 
pensjonert.
Denne resolusjonen vil bli sentral i det framtidige arbeid til 
LVS, og jeg ber medlemmene orientere og distribuere resolus-
jonen til legekollegaer og arbeidsgivere på alle plan.

Andre saker med engasjement fra LVS
Legeforeningen og Sentralstyret har til sin disposisjn to stif-
telser: Johan Selmers Kvams legat til forskning og bekjempelse 
av sukkersyke og Trelasthandler A. Delphins og hustrus legat 
til bekjempelse av astmatisk bronkitt. Regnskapene ved disse 
legatene med revisjonsutgifter skal godkjennes av landsstyret. 
LVS stilte spørsmål til Sentralstyret om hvorfor midlene i disse 
legatene ikke var utlyst i 2008 og 2009  til forskning innen-
for de to nevnte pasientgruppene. Presidenten beklaget dette 
og lovte at midlene i stiftelsene ville bli utlyst for framtiden i 
henhold til statuttene. Legeforeningen vil først få tillitt i sitt 
forskningsstrategiske arbeid når de også passer på å annon-
sere de forskningsmidlene de selv har til sin disposisjon. For 
Legeforeningen gjelder også ordtaket: ”Vis meg ditt buds-
jett og dine økonomiske disponeringer og jeg ser dine sanne 
prioriteringer”.

Årsmeldingen opplyste at sentralstyret hadde oppnevnt for-
trinnsvis personer i foreningens sekretariat i en del sentrale 
utvalg og styrer, for eksempel innenfor forhandlingsutvalget til 
Akademikerne stat. LVS ba derfor landsstyret støtte følgende 
vedtak: ”LVS ber sentralstyret om primært å utnevne repre-
sentanter fra de tillitsvalgte til komiteer/utvag hvor det finnes 
kandidater, unntaksvis til vararepresentanter, og ikke priorit-
ere representanter fra sekretariatet til disse komiteer/utvalg”. 
Landsstyret vedtok å oversende dette forslaget til Sentralstyret.

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer av Legeforeningens 
etiske komite hadde valgkomiteen ikke foreslått personer som 
anbefalt av LVS. Etter debattinnlegg og nytt forslag fra LVS ble 
imidlertid professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen 
Ole Fridtjof Norheim valgt av landsstyret som varamedlem i 
Legeforeningens etikk komiteen fram til 2013.

Kvalitetsikringen av det norske helsevesnet og det nødvendige antall leger med ønsket kvalitet kan bare gå via en undervisning 
og opplæring med leger med forskningsbaserte kunnskaper. Landsstyret for legeforeningen synes å være på vei til å få forståelse 
for dette. Det er dessverre en lang vei å gå før våre stortingspolitikkere representert ved lederne Siv Jensen (Frp) og Erna 
Solberg (H) og statsekretæren i Helse- og omsorgdepartementet (Ap), som deltok i landsstyrets helsepolitiske debatt, er villig 
til å gjennomføre forskningspolitiske tiltak for å oppnå en slik kvalitetssikring av helsevesenet med et tilstrekkelig antall leger 
med forskningsbasert utdannelse.
Landsstyret er et forum hvor LVS kan få den norske legestand til å bevege seg i riktig rettning hva angår holdninger og nytte-
forståelsen til forskning. Det er derfor å håpe og se mange LVS medlemmer ved neste landsstyremøte i Oslo 26.-28. mai 2010. 
Det er et viktig sted for å synliggjøre arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger og å foreslå effektive tiltak for et mer 
forskningsbasert helsevesen. 

Konklusjon
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”Det er ingen dramatikk !”

 LVS info intervjuer Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad ved Hudavdelingen, HUS. 

Navn: Lisbeth Rustad
Utdannelse: Cand Med 1982 fra 
Universitetet i Tromsø
Spesialitet: Spesialist i hud- og 
veneriske sykdommer 1992
Ledelsesutdanning: Mastergrad 
i helseledelse & –økonomi 2007
Stilling: Avdelingsdirektør ved 
Hudavdelingen Haukeland 
Universitetssykehus siden 2003.

Kjønns- og generasjonsskifte
Med bakgrunn i kvinneovervekt på medisinerkullene over flere år, 
ønsket LVS info å undersøke forholdene ved en klinisk avdeling som 
tidlig har fått oppleve endret kjønnsbalanse. Vi besøker avdelings-
direktør Lisbeth Rustad på sitt kontor, der hun studerer arealplanen 
for det flotte, nye Hudbygget.  Som mange endringsprosesser har 
det også her startet nedenfra; tallene taler for seg selv: Av 5 utdan-
ningsstillinger er 4 besatt av kvinner, mens 4 av 8 faste overleger er 
menn. Vi spør Lisbeth Rustad hvordan det kan ha seg at hudspesi-
aliteten har fått merke denne ”kjønnsforskyvningen” tidlig.
”I første omgang vil jeg jo tro at utdanningskandidatene søker seg 
hit på grunn av de varierte mulighetene faget gir, med forgreininger 
blant andre mot kirurgi, infeksjonsmedisin og kreftbehandling. Men 
kjønn kan nok også spille en rolle; noen av kandidatene forteller at 
de her lettere enn i enkelte andre disipliner kan se for seg et utdan-
ningsløp som passer med deres sosiale situasjon. Påfallende er det 
at i søkerbunken til sommerjobb er det mange menn, mens dette 
forandrer seg fram til endt turnustjeneste; søkerne til LIS-stillingene 
er 80 % kvinner” 
Hvordan kvinneovervekten i utdanningsstillingene vil forplante seg 
til overlegesjiktet, kan bare fremtiden avklare, men Lisbeth Rustad 
ser også en tendens til at kvinner i større grad holder seg til sykehu-
set. Hudfaget har mange privatpraktiserende spesialister, med andre 
økonomiske vilkår enn det sykehuset kan tilby. Vi skal være forsik-
tige med å tillegge kjønnene ulike motiver når det gjelder inntekt, 
men påfallende er det at de fleste kvinnelige utdanningskandidatene 
her har lege-ektemenn, og slik sett sannsynligvis ikke er hovedinn-
bringere til husholdningen.

Hva med faget?
Diskusjonen rundt endret kjønnsbalanse i legeyrket har for en stor 
del dreid seg om hvordan yrkets status vil påvirkes. Men hva med 
utøvelsen av faget; ser avdelingsdirektøren at kjønnsforskyvningen 
påvirker dette?

”Når det gjelder praktiseringen av medisinen og behandlingen av 
pasientene ser jeg ikke at endret kjønnsfordeling har noen stor be-
tydning. Men under arbeidet med min mastergradsoppgave gjorde 
jeg dybdeintervjuer med utdanningskandidater i hudfaget fra hele 
landet, blant annet om fremtidsplaner som spesialist. Mange oppgav 
at de søkte seg til et fagfelt der samarbeid i grupper fremstår som 
særlig viktig; de betegnet seg som lagspillere. Det er mulig at slik 
motivasjon kan være noe ulikt fordelt mellom kjønnene. En annen 
sak er at ledelsesstrukturen på lavere nivå i avdelingen også endres, 
i og med at kvinnelige leger i større og større grad blir arbeidsledere 
for kvinnebaserte omsorgsprofesjoner som tidligere stort sett ble 
ledet av menn. Jeg tror nok at autoritetstroen da gjør seg mindre 
gjeldende og det utvikles lettere ”kameratslige” holdninger til 
lederne.”

Sett ovenfra
Selv om menn i dag tar mer av omsorgsansvaret for barn og familie 
enn tidligere, faller disse oppgavene fortsatt i stor grad på kvinnene. 
Vi vil tro avdelingsdirektøren i sitt oppsyn med utdanningskandi-
datenes løp har gjort seg tanker om dette?
”Ja, karriereløpet blir for mange annerledes i dag enn på 80- og 
90-tallet. Mens man tidligere gjerne hadde nyutdannede leger som 
kom til faget med uttalte intensjoner om raskest mulig spesialistgod-
kjenning som mål, ser man nå at de nyankomne er noe mer forbe-
holdne; det er flere hensyn som skal taes. Omsorgssituasjonen eller 
ektefellens arbeid kan gjøre at man for en periode ønsker tilretteleg-
ging i forhold til arbeidstid, og barselpermisjoner gir oppstykkede 
utdanningsløp. Alt i alt tar det lenger tid før den enkelte finner 
sin plass i systemet med blikket rettet frem mot ferdig spesialitet, 
og ambisjoner om fremtidige ledende kliniske, administrative og 
akademiske posisjoner sitter lenger inne. Når det er sagt, så hører jeg 
fra mine lederkollegaer ved mer mannsdominerte avdelinger at de 
også merker at menn tar mer omsorgsoppgaver enn tidligere, dette 
har vi ikke særlig grunnlag for å sammenligne ved vår avdeling, der 
mennene knapt er representert.

Framskritt eller fareskilt?
Hvordan blir så denne endrede kjønnsfordelingen tatt imot i det 
etablerte overlegesjiktet, er det vanskelig for ”de gamle menn” å ta 
imot de fremadstormende kvinnene i eget fag?
”Nei, i så måte tror jeg fortsatt det er fagligheten som teller, vur-
deringen av den enkeltes egnethet innen faget og evner til å finne 
sin plass i systemet. Men jeg tror ingen ønsker å se et fullstendig 
kvinnedominert arbeidsmiljø. Jeg har inntrykk av at representasjon 
fra begge kjønn sees på som gunstig for et godt arbeidsfellesskap.”

Kjønnsbalansen i medisin:  

AV PETTER S. SANAKER. STYREMEDLEM
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En forsmak på tillitsvalgts-jobben

Som nyvalde styrerepresentantar i LVS deltok vi 11. mai 
på introduksjonskurs i tillitsvaldarbeid på Thon Hotel Op-
era i Oslo. Med ulik bakgrunn i forhold til tillitsvaldarbeid 
frå tidlegare var vi spente på kva vi ville lære ila dagen.

Kursdeltakarane kom frå ulike deler av landet og hadde 
ulike interesser og intensjonar ved oppsøking av kurset. 
Enkelte hadde solid tillitsvald-bakgrunn frå tidlegare 

medan nokre kun ville snuse litt på tillitsvaldarbeid i 
forhold til mogelegvis å gå  inn i dette seinare. 
Folk frå instansar som Statens legemiddelverk, Forsvaret, 
Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet og Fylkesmannembetet var 
representerte. 
Frå Universitetet i Bergen var vi 5 personar og LVS var represen-
terte med 4 personar. Totalt 20 personar deltok.
Dagen vart innleia av president Torunn Janbu som holdt ein 
engasjerande appell om viktigheten av tillitsvaldarbeide og kor 
ho også poengterte eit mål om å jobbe mot betre forhold for 
legetilsette i forsking og ved universiteta. Dette klang sjølvsagt 
bra i våre LVS-innstilte øyre. Legeforeningen sin organisasjons-
struktur vart og presentert. Vi vonar at LVS- medlemma veit å 
setje pris på den gode posisjonen tidlegare tillitsvalde har greidd 
å få til for organisasjonen. Som den minste av 7 yrkesforeininger 
har LVS godt fotfeste i organisasjonen og god representasjon i 
Legeforeningen sine ulike fora. 

Avtaleverk og tariffavtaler
Vi fekk og innføring i tariffområder og dei ulike avtalane. 

Vi fekk bla litt i hovedavtalen i staten, hovedtariffavtalen, arbe-
idsmiljølova og tillitsvaldhandboka. Eit tema som vart mykje 
omtala var det viktige samarbeidet med andre fagforeininger 
gjennom Akademikerne. Dette er særs viktig for offentlege in-
stansar med einskilde eller få leger på kvar sin plass. I slike høve 
er det berre gjennom samarbeidet i Akademikerne at legane kan 
få forhandlingsrett med arbeidsgjevaren. Men og på større einin-
gar som t.d. universitet er samarbeidet viktig, og Universitetet i 
Bergen vart halde fram som eit døme på godt fungerande lokalt 
Akademiker-samarbeid, med vår eigen Amund Gulsvik som 
leiar. 
Det var og ein gjennomgang av Legeforeningens rettshjelpsor-
dning og diskusjon rundt tilfeller av behov for hjelp frå tillits-
valde. Alt i alt vart det ein interessant, lærerik og sosialt hyggeleg 
dag. Det var nyttig å lære definisjonar på omgrep vi ”alltid” har 
høyrt om, som forskjellen på drøfting og forhandling, kva er 
eigentleg arbeidsgjevars styringsrett med meir. I tida framover 
vil med fleire tillitsvalde, og vi rår kolleger med interesse for 
slikt arbeid til å melde seg på kurs ved neste høve. Kurset er og 
nyttig for alle som er interesserte i å vite litt meir om grunnleg-
gande reglar for beslutningar og prosessar innan yrkeslivet.

- Introduksjonskurs i tillitsvalgtarbeid i staten, Oslo 11.mai ‘09

  AV HANNE K FREDLY OG PETTER S SANAKER, LVS STYRET

  ”
         “

Vet du forskjellen på 
drøfting & forhandling? 

  ”
  
        “

LVS-styret  vil arbeide 
for et sterkare lokalt 

tillitsvaldapparat 

Er det da grunn til å tenke på innføring av kvoteringsordninger 
for menn ved inntak til studiene, for å motvirke eventuell ensidig 
kvinnedominans i faget i fremtiden, spør vi avslutningsvis.
”90-10 fordeling ville nok vært mer betenkelig over tid, men 
60-70 % kvinneovervekt på kullene ser jeg ikke som dramatisk. 
Jeg antar også at en betydelig del av kvinneoverskuddet blant nye 
leger vil absorberes i allmennmedisinen, der hensyn til kjønnsbal-
anse i arbeidsfellesskap ikke teller på samme måte som i sykehus. 
I tillegg mener jeg at kvoteringsordninger vil bli vanskelig å 
praktisere. Å senke kravene til inntak for menn er jeg skeptisk til. 

Generelt er jeg tilhenger av at man i større grad skal basere inntak 
til studiene på personlig egnethet, vurdert for eksempel ved inter-
vju. Da kunne man i prinsippet gjort som ved mild kjønnskvoter-
ing i arbeidslivet: at man ved like kvalifikasjoner mellom to kunne 
la det ene kjønn gå foran. Men vurdering av lik egnethet er også 
vanskelig å gjøre objektivt nok.”
Det blir spennende å følge med hvordan endret kjønnsfordeling 
vil påvirke både hudfaget og medisinen for øvrig. LVS info takker 
i alle fall avdelingsdirektør Lisbeth Rustad for praten og ønsker 
lykke til videre.
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 AV JANA MIDELFART HOFF

Navn:  JONE FURLUND OWE 
Stilling: Lege/stipendiat, Nevrologisk avd., 
  Haukeland Universitetssykehus/ UiB
AKTUELL MED: Sluttspurt i doktorgraden

Hvorfor bør leger forske?
Forskning er en viktig, grunnleggende del av medisin. Leger som forsker er i en heldig situasjon der en kan knytte forskning 
til klinikken, fremme relevante problemstillinger som tema for forskning og nyttiggjøre seg forskningen i sitt daglige virke. 
Likevel mener jeg vel det er viktig å ikke pålegge leger et krav om forskning, da forskning må komme av lyst og engasje-
ment mer enn plikt.

Hva forsker du på?  
Jeg forsker på myastenia gravis, epidemiologisk og klinisk. PhD-
graden studerer komorbiditet hos myasteni-pasienter, med fokus på 
hjertefunksjon og kreftrisiko.

Hvorfor begynte du å forske? 
Jeg har gjennom studiet vært interessert i forskning, og prøvde så 
smått på tredjeåret å komme igang med et prosjekt (som dessverre 
ikke gikk så bra). Da jeg begynte som lege på Nevrologisk avdeling 
ved Haukeland sykehus, fikk jeg tilbud om et forskningsprosjekt 
av min veileder Nils Erik Gilhus, og takket ja til dette. For meg er 
forskning en viktig del av forståelse for og praktisering av klinisk 
medisin. 

1

2

3

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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Andelen legeforskere i Norge og ved de medisinske fakultet (DMF) 
har aldri vært lavere. Andelen leger blant alle PhD stipendiater i 
Norge har sunket jevnt fra 26% i 1983 til 9% i 20073 (Figur 1). 
De viktigste grunnene til at britiske leger ikke ønsker å forske og 
ikke forblir i akademia, er finansieringsproblemer og gapet mellom 
inntjening i klinikk og forskning4. Årsaken er trolig lik i Norge. 
Det er sammenheng mellom økt lønn og økt rekruttering hos leger5. 
Om forskningsutgiftene i Norge ikke økes vil vi få en generell man-
gel på personer med PhD allerede i 20106.
Landets sykehus har lovpålagte forskningsoppgaver, samt 
Helseforetak og store forskningsorganisasjoner i ryggen med 
betydelige forskningsressurser. Spesialisthelsetjenesten på sykehus 
mottok i 2008 3 mrd til forskning2. Allmennmedisinsk forsknings-
fond og Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning 
deler ut små stipend tiltenkt kortvarig forskning. Allmennmedisinsk 
Forskningsenhet, opprettet i 2006, har ikke midler til å lønne sti-
pendiater. Allmennmedisinsk forskning mottok i 2008 30 millioner 
til forskning, tilvarende 1% av spesialisthelsetjenestens forskn-
ingsmidler2. Dette til tross for at allmennleger utgjør 39% av alle 
leger i allmennmedisin og sykehus2 7. Det må betydelig økonomisk 
initiativ til for å bedre rekrutteringen, interessen og rammevilkårene 
for forskning i allmennmedisin. Vi skisserer tre forslag: 

Fordypningsstilling
Sykehus i Norge har i økende grad opprettet fordypningsstillinger. 
Fordypningsstillingene har klart å 1) lage en effektivisering av 
sykehusspesialisering og PhD utdanningsløp med lavere sluttalder 
som resultat og 2) øke rekrutteringen av leger til medisinsk forskn-
ing. Målet er at 20% av stillinger for leger i spesialisering (LIS) skal 
være fordypningsstillinger. Leger i fordypningsstilling ved sykehus 
beholder sin grunnlønn og tjener gjennomsnittlig 85000,- mer i 
året en vanlige stipendiater8. 

Forslag
Det bør opprettes fordypningsstillinger i allmennpraksis. 25% av 
nyopprettede nullhjemler bør være reservert fordypningsstillinger. 
Stillingen bør være fastlønnet i 6 år. Fastlønn i disse 6 årene bør 
økes gradvis og tilsvare en listelengde på 400-750 pasienter. Basert 
på NAVs rapport på refusjon pr regningskort hos fastlønte leger, 
gjennomsnittlig antall pasienter pr liste7, gjennomsnittlig antall 
regningskort pr år9 og basistilskudd tilsvarer dette en årslønn på 
407000 - 763000,-.

Konsekvens
Fra 2001–2007 ble det opprettet gjennomsnittlig 25 nye fastlege-
hjemler årlig i Norge10. Dette tilsvarer 6 fordypningsstillinger i året. 
Basert på antall fastleger i 20087, antall leger > 55 år i 20087, andel 
leger med PhD i 20082 og en utdanning av 6 allmennleger med 
PhD fra 2014 vil andelen allmennleger med PhD øke fra 1,9% i 
dag til 3,0% i 2020. Til sammenligning har i dag 10% av alle syke-
husleger en PhD2. Ca 1/3 av ny fastlegehjemler opprettes i fylker 
med Allmennmedisinsk forskningsenheter10. Mulighet for veiledn-
ing er dermed til stedet. En fastlønn av 6 nye allmennleger årlig over 
6 år øker andel fastlønte allmennleger i Norge fra 7,6% til 10,6% i 
2020. 
Legeforeningen har utarbeidet forslag om at det bør opprettes 
utdanningsstillinger i allmennmedisin11. Fordypningsstillinger bør 
være en del av dette forslaget. Det trengs ingen endring i spesialis-
treglene for allmennleger for å kunne få full uttelling i en fordypn-
ingsstilling. Etter fullført 6 år i fordypningsstilling vil allmennlegen 
ha fått langsiktig og bred veiledning og ha tilegnet seg både speisal-
istkompetanse og PhD. En fastlønn i 6 år gir unge leger økonomisk 
forutsigbarhet og lavere terskel ved oppstart i en nullhjemmel, samt 
lik mulighet for forskning som leger i fordypningsstillinger ved 
sykehusene.
Forhøyede stipendsatser
Tilgjengelige tall på antall leger i forskerstillinger i Norge viser en 
markert nedgang i andelen leger blant stipendiatene i medisin i 
løpet av de siste 20 årene, fra 76% i 1983 til 39% i 200712. Antall 
forskere i Norge generelt og ved DMF spesielt er økende, men 
andelen legeforskere er avtagende3 (Figur 1). Aldri i Legeforeningens 
historie har en mindre andel av legene i Norge vært forskere i helti-
dsstillinger. En av årsakene til dette kan være det store gapet mellom 
legers inntekt som forsker og legers inntekt i klinisk virksomhet. 
Flere legeforskere har siste årene sagt opp sine stillinger pga dårlig 
avlønning.

Sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer tjener henholdsvis 102%, 
110% og 86% av opprinnelig lønn om de begynner som stipendiat 
i lønnstrinn 45. En LIS8 og en allmennlege13 vil tjene henholdsvis 
55% og 35% av opprinnelig lønn. To tredjeparter av legeforskerne 
ved universitetene har etter lønnsoppgjøret i 2007 fått mindre kjø-
pekraft, og avstanden i lønn mellom universitets-ansatte legeforskere 
og andre legeyrker har blitt større etter dette lønnsoppgjøret14.

Stipendiater er de klart lavest lønnete legene i Norge. Allmennleger taper mest på å ta en PhD1, og 
får ingenting igjen økonomisk for å ta en PhD. Spesialiteten allmennmedisin har lavest andel leger 
med PhD av alle legespesialiteter i Norge2. Allmennleger i Norge mangler incentiver for å forske.

konkrete forslag med konsekvensberegning

Et løft for allmennlegeforskeres 
rekruttering og lønn; 
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Legestipendiater er Norges desidert lavest lønnete legegruppe med 
lønnsstart på 365000,- i 2008. Det mindre enn grunnlønn for en 
nyutdannet turnuslege og omtrent det samme som en heltidsansatt 
sykepleier 15. I Danmark, Island og Finland tjener stipendiater 
henholdsvis 91000,-, 34000,- og 84000,- mer enn norske stipendi-
ater16. Avstanden mellom det legestipendiater i Norge oppfatter som 
rimelig lønn og aktuell lønn er 182000 kroner17!! Dette tilsvarer 
likevel ca 100000 mindre enn gjennomsnittlig utbetalt lønn for LIS 
ved sykehus8. 

Forslag
Lønn til alle leger som velger å forske bør økes betydelig. 
Stipendiatlønn bør konkurrere med lønn ved klinisk arbeid. 
Stipendiatlønn for legeforskere bør økes med 228000,- til 593000,- 
i året, som tilsvarer gjennomsnittslønn uten vakttillegg for LIS8. 

Konsekvens
I 2007 disputerte 96 leger i Norge. Gjennomsnittlig tid bruk på 
en PhD er 4 år. Den økonomiske konsekvensen av å gi alle leges-
tipendiater en lønnsøkning på 228000,- i året tilsvarer en samlet 
lønnskostnadsøkning på ca 87 millioner kroner årlig. Til tross for 
lønnsforhøyelsen vil en allmennpraktiker som tar PhD tape 1,7 
millioner i livsinntekt1. Økte lønningene for stipendiater må gi 
ringvirkninger på lønn både hos postdoc og professorer. 

I 2005 var Forskning og Utdanning-utgiftene i det offentlige på sitt 
laveste siden 1985. For å oppnå Soria Moria erklæringens målsetting 
om at staten skal gi 1% av BNP til forskning, må finansieringen 
økes med 2,5 mrd årlig i perioden 2008–201018. Det kan innføres 
rekrutteringsbevilgning, oppjustering av rundsummen pr stipendiat 
til universitetene, særavtale for avlønning av vitenskapelige stillinger 
med medisinsk grunnutdannelse ved DMF mm. Regjeringen har 
lovet særskilte tiltak for å rekruttere leger til forskning.12; mu-
lighetene er mange for å finansiere lønnsøkningen. 

Universitet19, Storting18, Leger i vitenskapelige stillinger20, NIFU21, 
Legeforeningen11, Yngre Legers Forening og Norsk forening for 
allmennmedisin22 er alle klar over problemet med synkende andel 
leger i forskningsstillinger og for lave stipendiatlønninger, men 
likevel skjer det for lite. For å snu denne utviklingen og for å gi 
universitetene en mulighet til å rekruttere de gode hodene hos per-
soner med grunnutdannelse i medisin og interesse for forskning og 
undervisning bør stipendiatlønninger økes. 

2pd
De regionale helseforetakene har gjennom A2 avtalen forhandlet 
fram et personlig lønnstillegg på 30000,-/år for leger med PhD. 
Ettersom lønn for stipendiater er vesentlig lavere enn i konkurre-
rende stillinger, er det særlig viktig å arbeide for at avlønningen 
etter oppnådd forskerkompetanse er vesentlig høyere med denne 
kompetansen enn uten slik kompetanse i ellers sammenlignbare 
stillinger11. 

Ved hjelp av tall fra Inntekts og utgiftsundersøkelsen for fastleger 
i 200313, konsumprisindeks for 2003–2008, antall allmennleger7 
og antall allmennlegespesialister2 i Norge kan vi beregne gjenn-
omsnittsinntekt for spesialister og ikke-spesialister i allmennmedi-
sin. Allmennleger blir gjennomsnittlig spesialist 40,3 år gammel2, 
PhDskandidater bruker gjennomsnittlig 4 år på sin PhD. Med 
tilgjengelig data på lønnstrinn og lønnsøkning i stipendiatperioden 
kan vi regne ut tapt inntjening på PhD basert på lav lønn som sti-
pendiat, forsinket spesialistutdanning og kortere arbeidskarriere som 

spesialist. Differansen i oppdaterte 2008 tall etter lønnsjustering for 
stipendiatlønn er på utrolig 2605528,- til fordel for dem som ikke 
tar en PhD. Logisk sett burde tallene vært omvendt: man bør tjene 
på å utdanne seg.  

Forslag
En allmennlege har gjennomsnittlig ca 3600 konsultasjoner i året. 
Basert på 42 ukers klinisk arbeid i året23 og 27 års gjenstående 
arbeidstid etter fullført PhD må allmennlegen få en kompensasjon 
pr pasient på 27,90 kroner for å ikke tape økonomisk på sin PhD. 
Taksten bør være høyere for å motivere, rekruttere, øke interessen, 
redusere tidsbruk på PhD-utdanningen og ikke minst belønn dem 
som tar en PhD. Det bør arbeides for å innføre en takst 2pd påly-
dende 40,- for alle allmennleger som har en PhD. Etter forslag fra 
undertegnende (Wesnes) ble det i juni 2009 innført en egen takst 
2pd for allmennleger som har PhD og fortsatt driver forskning. 
Taksten er på kr 10,-/pasient. Ved 100% stilling i allmennpraksis 
tilsvarer denne taksten ca 36000,- /år. 

Konsekvens 
De regionale helseforetakene fikk et økonomisk løft på 3,9 mil-
liarder kroner i 2008. I dag har 1,8% av alle allmennleger en PhD. 
Kostnadene av innføring av 2pd pålydende kroner 40,- vil være 10,2 
millioner årlig. Dette bør tilføres som ekstra midler ved normaltarif-
forhandlingene. Fastlegereformen har ikke hatt fokus eller virkemi-
dler direkte rettet mot forskning i allmennmedisin. Dette kan være 
ett aktuelt tiltak. Arbeidet må fremmes gjennom Legeforeningen 
og implementeres gjennom forhandlinger til normaltariffen for 
fastleger. På lik linje med spesialisttaksten 2dd, vil en takst 2pd virke 
positivt på allmennleger. 

Oppsummering
Etter 6 års embetsstudium, flere år med spesialisering og arbeid med 
Norges høyeste akademiske grad blir legestipendiater i dag lønnet 
uforståelig og helt urimelig lavt til tross for at de er en etterspurt 
forskningsressurs. Andel legeforskere er synkende 24, og ingen spesi-
alitet har færre PhDer enn allmennlegene. Allmennlegene utgjør 
en stor og i hovedsak ubenyttet ressurs når det gjelder praksisnær, 
klinisk forskning11. Pga høy inntjening i klinisk arbeid taper all-
mennleger mest på å ta en PhD. Dette er det viktigste argumentet 
for at allmennleger vegrer seg for å forske4. 
Mange faktorer påvirker valg av yrkesvei og spesialitet, deriblant 
arbeidstid5 25 26, vaktbelastning5 25, reisemuligheter, fleksibilitet27, 
arbeidsmiljø26 mm. Mange forskningsstillinger vil score bra på over-
stående punkter. Dette er imidlertid ikke nok. Helseøkonomiske 
studier har vist at økonomi og lønn er viktig ved valg av spesialitet 
for leger 25 5, og svært viktig ved store lønnsforskjeller mellom spesi-
alitetene28. Det er også vist at å økte lønninger til en spesialitet øker 
rekrutteringen av leger5 29. Resultatene er også gyldige for valg av 
spesialitet for allmennpraktikere25 29. Lønnen må kunne konkurrere 
med avlønning i konkurrerende legestillinger11, man skal tjene 
på å utdanne seg. Vha høyere lønn under PhD arbeidet gjennom 
økte stipendsatser og fordypningsstilinger, samt kompensering av 
tapt arbeidsinntekt etter fullført PhD vil det viktigste argumentet 
for ikke å forske falle bort. Vi har skissert ulike innfallsvinkler for 
finansiering gjennom kommune, fylke og stat. Konsekvenser som 
økt interesse for forskning, større grad av 100% stillinger inne 
forskning, lønn tilpasset utdanningsnivå og kompetanse og endring 
i oppfattelsen av forskere som økonomiske tapere vil merkes raskt. 
Økonomi skal ikke være et argument for å ikke å forske.
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Figur 1. Utvikling siste 24 år over antall doktorgrader i 
Norge, antall doktorgrader ved DMF, antall doktorgrader i 
medisin, samt andel legerstipendiater i Norge og ved DMF. 

Stian Langeland Wesnes og Bjørn Bjorvatn, Allmennlege og forsker. 
Seksjon for allmennmedisin, Seksjon for samfunnsmedisinske fag, 
Universitetet i Bergen
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VI GRATULERER LVS-
MEDLEM NR. 700: 
Line Sletner!!
Stilling: Forskningsstipendiat
Arbeidssted: Forskningssenteret, Aker sykehus/(Barneavdelingen AHUS)

1. Velkommen i LVS! Hva er ditt forskningsfelt?
Jeg er fra april 2009 ansatt i prosjektet “STORK-Groruddalen”. 
Dette er en populasjonsbasert prospektiv kohorte-studie som 
rekrutterer gravide kvinner fra tre helsestasjoner i Groruddalen, 
der andelen med ikke-vestlig bakgrunn er over 60 %. Kvinnene 
blir fulgt gjennom hele svangerskapet og 3 mnd etter fødsel. 
Undersøkelsene omfatter blodprøver, intervju med utfylling av 
spørreskjema og objektiv registrering av fysisk aktivitet ved 3 
besøk. I uke 28 gjøres også glukosebelastning for å se etter svanger-
skapsdiabetes. I tillegg blir det gjort 3 ekstra ultralyder for å se på 
fostervekst. 
Navleveneblod og placenta tas vare på og biobankes ved fødsel og 
det blir tatt målinger av barna rett etter fødsel og ved 3 mnd.
Det vil utgå flere doktorgradsarbeider fra dette prosjektet. Som 
utdannet barnelege vil jeg ha hovedvekt på barna i mitt arbeid, der 
jeg vil se på ulike faktorer i svangerskapet (overvekt, fysisk aktiv-
itet, svangerskapsdiabetes, kosthold, vitaminstatus etc) knyttet opp 
mot utkomme (antropometriske mål, komplikasjoner, fostervekst 
etc). 
Etnisistet vil være en viktig tilleggsfaktor i dette bildet.
Hovedmål for prosjektet er å redusere etniske og sosiale forskjeller 
i helse, og å redusere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i en 
multietnisk befolkning.

 2. Hvorfor bør leger forske?
Det er forskningen som driver medisinen framover, og skaffer oss 
kunnskap som har konsekvens for den behandlingen vi tilbyr 
pasientene. 
Det er derfor viktig at den yrkesgruppen som primært står for 
behandlingen i sykehus og primærhelsetjenesten, deltar og er med 
på å sette premissene for denne forskningen. I dag overøses vi 
av informasjon   fra mange hold, og pasientene våre det samme. 
Publikasjoner og annen informasjon må leses kritisk. Dette, som 
annet, krever trening og erfaring, som jeg ikke tror man oppnår 
fullt ut uten å ha levd i “forskningsverdenen” selv.
 

3. Hva synes du er det viktigste LVS skal jobbe for?
Med mitt relativt korte “forskningsrulleblad” har jeg ikke rukket å 
kjenne på kroppen hvor det trykker mest enda. 
Med fare for å bli veldig generell, vil jeg si at å jobbe for å bedre 
legers/forskeres kår i forskningen og for forskningens kår
 i seg selv er viktigst.

”Hovedmål for prosjektet er å redusere 
etniske og sosiale forskjeller i helse”

”Det er forskningen som driver medisinen framover”

 AV JANA MIDELFART HOFF
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