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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
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DLegeyrket utøves ved å anvende forskningsbaserte teore-
tiske kunnskaper, forskningsbaserte praktiske ferdigheter 
og en syntese av dette i møte med medisinske oppgaver. 

Syntesen og etablering av kliniske erfaringer er en dynamisk livs-
lang prosess som for mange strekker seg over 40 til 45 år.

Universitetene markedsfører seg med at de gir forskningsbaserte 
kunnskaper på et høyt internasjonalt plan og den eksterne garan-
tisten for kvaliteten av høyere utdanning er Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanning (NOKUT). NOKUT har ikke foretatt noen 
kvalitetsevaluering av grunn- og spesialistutdannelsen for leger 
i Norge og har per dags dato ingen planer om noe slikt. Det er 
tankevekkende når vi vet hvilken vekt landets befolkning legger på 
gode helsetjenester og hvilken makt regjering og storting ønsker å 
gi forbrukerne i vårt land. Ansvaret for den interne kvalitetskon-
troll er tillagt selve utdannelsesinstitusjonene dvs. de medisinske 
fakultetene og da gjerne som programsensor rapporter. Problemet 
for en slik programsensor komité er at det er oppdragsgiveren som 
den skal evaluere. Det gir mulighetene til å legge press på pro-
gramsensorene til å tilpasse kvalitetskravene til den økonomiske 
situasjonen ved fakultetene som har driftunderskudd.

Hva er kvalitetssikret forskningsbasert legeutdannelse? En kunne 
enkelt si at kriteriene var 1) at universitetslærerne har en forskerut-
dannelse som i et minimum er en PhD og 2) at universitetslær-
eren har forskningserfaring i det underviste fagområdet. Kravene 
innfries neppe i dag ved noen av medisinske fakultetene i Norge, 
men det kan være en visjon for fakultetene å strekke seg mot. 

Hvordan kan man gi forskningsbasert legeutdannelse? En forutset-
ning er å gi underviseren tid til forskning. Ved Universitetet i 
Bergen har rektor som visjon å gi universitetslærere som professor-
er og førsteamanuenser 50 % av arbeidstiden til forskning. Det er 
for lite for å sikre en forskningsbasert undervisning i et forsknings-
dynamisk fag som medisin. Inkludert forskningstid må arbeids-
giver også stille til disposisjon en rimelig mengde driftsmidler for 
forskningsoppgavene. Det som kjennetegner de mest anerkjente 
medisinske skolene som Harvard Medical School og Karolinska 

Instituttet er at universitetslærerne har langt mer tid til forskn-
ing. I praksis i Norge utfører legeforskerne ved universitetene 
mer forskning ved å arbeide ulønnet 8 til 10 timer med forskning 
per uke (1). Universitetslærerne er i praksis garantistene for den 
forskningsbaserte legeutdannelsen. I det trange budsjettrommet 
sitter dekanus/dekana og instituttlederne fastlåst mellom lovkrav 
om å uteksaminere et antall leger og kravet om budsjettbalanse. 
Nettstedet ”Best evidence medical education” (2) vil ikke kunne gi 
noe veiledning i hva som er minimumskrav til forskningsbaserte 
kunnskaper som lege, men kan gi råd om hva som er effektive 
formidlingsveier.

Norge vil aldri bli en masseprodusent av leger, men universitetene 
og legeforeningen må sikre samfunnet gode, kvalitetssikrede leger 
som har forskningsbaserte kunnskaper. Er det noe som generer 
frykt og angst i befolkningen er det helseinstitusjoner og leger 
uten viten og uklar kommunikasjon, konferer den pågående 
debatt om H1N1 influenzavirus vaksinasjon. Hvis Helse- og 
omsorgsministeren og Helsedirektøren får sitt ønske oppfylt om 
200 flere leger per år utdannet fra norske medisinske fakulteter så 
må Legeforeningen og LVS kreve et tilstrekkelig antall professorer 
med grunnutdannelse som leger for å kvalitetssikre en framtidig 
forskningsbasert legeutdannelse

Det må etableres et nasjonalt krav til et minimum av teoretiske 
kunnskaper, praktiske ferdigheter og adferd for legeutdan-
nelsen som må sikres både på individnivå og institusjonsnivå. 
Legeutdannelsen for framtiden må ikke primært tilpasses og 
begrenses til dagens budsjetter ved de medisinske fakultetene. I et 
så viktig felt for samfunnet må det være lov å kreve mer. 
Med ønske om en god jul og et godt 2010,

vennlig hilsen Amund Gulsvik, leder
Litteratur
1. Gulsvik A, Aasland OG. Høyere lønn som stimuleringstiltak for 
vitenskapelig aktivitet. Tidsskr Nor Lægeforen 2007:127:2113-6.
2. Best evidence medical education. http://www.bemecollabora-
tion.org
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Forskningsbasert kunnskap er bærebjelken i all medisinsk virksomhet. Vi sikrer at denne 
kunnskapen blir relevant for medisinsk virksomhet ved at forskeren også har grunnutdanning 
som lege.

Medisinsk forskning og 
forskningsbasert undervisning

AV AMUND GULSVIK
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MOT JULEFRED 
I TURBULENTE TIDER

Da gikk det mot jul igjen, gitt. - Tiden raser, og selv raser 
man andpusten etter. 2009 var et turbulent helseår, 
både nasjonalt og internasjonalt. Svineinfluensaen 

skylte inn over oss for fullt, i dens fotspor kom sykdomsfrykt, 
medias trang til katastrofeoppslag – og en liten gnagende mis-
tanke om at noen politikere og helsebyråkrater syntes det var en 
kjærkommen anledning til å profilere seg som handlingens kvin-
ner og menn, med egen kommandosentral blant annet.
I pandemi-tider er det viktig at noen holder hodet kaldt, og at 
vi bruker dette sykdomsutbruddet både til å skaffe oss informas-
jon om sykdommen, men ikke minst om hvordan forebygge 
utbrudd og lindre symptomer. Det er også viktig at effekten av 
dyre vaksiner evalueres – både av medisinske og samfunnsøkono-
miske grunner
På den nasjonale helse-arena gikk en media-profilert, men 
mindre faglig fundert, helseminister av. Reformer er viktige, men 
de kan ikke bare beskrives i runde vendinger og med trønderske 

fyndord. Fagmiljøene må taes med på råd, og føre til konkrete 
forslag.
For medisinsk forskning ble 2009 heller ikke noe jubelår. Vi 
slikker fremdeles sårene etter Djupedals ”hvileskjær” og forslaget 
til statsbudsjettet i år gjorde lite for å rette opp kursen. Det er litt 
forstemmende at våre politikere i liten grad tar innover seg erfa-
ringene fra skandinaviske naboland, som i mye større grad har 
satset på forskning – og lyktes. Vi har oljen, men har vi viljen? 
Planeten vår har feber og hoster, vi trenger de kloke hodene for å 
hjelpe oss videre.
Til slutt en liten bønn i disse København-tider: Se på dine 
reisevaner! Medisinske forskere er mye på farten for å presentere 
sin forskning. Må man alltid ta fly? Finnes det andre alternativ? 
Kan det være bedre å sikte seg inn på noen få (tunge) kongresser 
i stedet for å dra på mange?

Med ønske om en god jul og et godt nyttår.

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

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

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



Nå er dette imidlertid raskt i ferd med å bli endret. Stadig flere av 
de fast vitenskapelige ansatte som underviser i basalmedisin ved de 
medisinske fakultene har ikke medisinsk embetseksamen. Det betyr 
at våre fremtidige leger vil være utdannet av lærere som mangler 
klinisk erfaring, og som i bestefall bare har teoretisk kjennskap til 
den kliniske virkeligheten. 
Hvorfor er det blitt slik? Og er dette en utvikling som bør 
bekjempes? Som vitenskapelig ansatt lege ved institutt for medisin-
ske basalfag (IMB) i Oslo mener jeg at svaret på det siste spørsmålet 
er et utbetinget ja. God kvalitet på legeutdannelsen sikres best ved 
at hovedtyngden av undervisningen innenfor basalmedisin gis av 
leger som selv er aktive forskere innenfor basalmedisin. På den 
annen side har jeg stor forståelse for at forskningsinteresserte leger 
ikke lenger søker seg til vitenskapelige stillinger ved de medisinske 
basalfaginstituttene. Hvorfor skal de det, når mulighetene for å 
forske innenfor helseforetakene er så gode som de er? 

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Domus Medica med 
Institutt for medisinske basalfag ligger side om side på Gaustad. 
Det tar to minutter å gå fra den ene bygningen til den andre. 
Likevel kunne ikke avstanden mellom de to institusjonene vært 
større når det gjelder hvilke muligheter en ung lege med me-
disinsk embetseksamen har for å etablere seg som leder for en 
forskningsgruppe. Et vitenskapelig ansettelsesforhold ved Oslo 
Universitetssykehus betyr full adgang til å søke om forskningsmid-
ler fra helseforetaket, det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo, 
samt Forskningsrådet og andre kilder til forskningsmidler. Et viten-
skapelig ansettelsesforhold ved Institutt for medisinske basalfag gir 
nesten de samme mulighetene, med det viktige forbeholdet at det 
ikke er mulig å søke om forskningsmidler fra helseforetaket. 
De medisinske basalforskningsmiljøene er velkomne som samar-
beidspartnere på forskningsprosjekter som får støtte fra helsefore-
taket, men prosjektleder må være ansatt på helseforetaket. Det kan 
medføre at den ambisiøse forskningsinteresserte legen uten tilkny-
tning til helseforetaket må godta å delta i samarbeidsprosjekter 

der en annen står som øverste ansvarlig for prosjekter som legen 
selv har hatt ideen til og i praksis er leder av. Bare ved helsefore-
taket MidtNorge er situasjonen annerledes, der har de åpenbart 
sett urimeligheten i å lage et kunstig skille mellom Universitetet 
og helseforetaket. Her er forskningsprosjektets relevans for helse-
foretaket avgjørende, mens prosjektleder kan være ansatt utenfor 
helseforetaket. 
Tilgang på frie forskningsmidler innen helseforetakene er av relativt 
ny dato, og det er gledelig at forskningen innenfor sykehussyste-
met på denne måten er synliggjort og styrket. Men disse midlene 
er også blitt en effektiv og meget uheldig hindring for mobilitet 
mellom helseforetak og universitet. I fjor delte HelseSørØst ut 
50 nye millioner til medisinske forskningsprosjekter i regionen, 
og innvilgelsesprosenten var 15 %. Til sammenlikning oppnådde 
forskerprosjekter innenfor biomedisin i Forskningsrådets FriBio 
program i 2008 å utløse ca 23 nye millioner for hele Norge. FriBio 
hadde en innvilgelsesprosent på 10 %. Ingen leger som er tilknyttet 
helseforetaket og som har sine forskningsambisjoner i behold vil 
velge å søke på en stilling ved universitetet som vil innebære klart 
reduserte muligheter for å lykkes med å bygge opp en forsknings-
gruppe innen medisinske basalfag.
Manglende rekruttering av leger til vitenskapelige stillinger i basal-
medisin vil ramme helseforetakene på lengre sikt i form av leger 
med dårligere grunnutdanning. En effektiv løsning på problemet 
er å fjerne hindringene for mobilitet mellom helseforetakene og 
universitetet. Allerede betaler helseforetakene for vitenskapelige 
II-er stillinger for sine leger. På samme måte bør universitetene 
betale for kliniske II-er stillinger innenfor helseforetakene for sine 
leger i vitenskapelige stillinger. Det vil utjevne lønnsforskjellene, 
sikre like konkurransevilkår om forskningsmidler og prosjektideer 
og eliminere den viktigste barrieren for mobilitet av forskere 
mellom helseforetak og universitet. Alternativt må HelseSørØst 
slutte å forskjellsbehandle prosjektledere for basalmedisinske 
forskningsprosjekter innenfor regionen, basert på tilknytning til 
helseforetaket.
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Medisinske basalfag utgjør kjernen i grunnutdannelsen av leger i Norge. 
Solide kunnskaper i anatomi, fysiologi, biokjemi og tilsvarende områder er 
avgjørende for å kunne bli gode leger. Fordi kunnskapene i basalfagene er 
så tett knyttet opp til senere yrkesutøvelse, har medisinsk embetseksamen 
hos de vitenskapelig ansatte innen medisinske basalfag vært heller rege-
len enn unntaket. Dette har sikret at medisinstudentene har fått opplæring 
av undervisere som kan sette basalfagene inn i en klinisk sammenheng.

Ulike konkurransevilkår om forskningsmidler 
innen bio-medisin svekker mobilitet og 
rekruttering av leger til medisinske basalfag

  AV ANNE SpURKLAND
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    En sterk leder vil ofte ønske å 
begrense friheten 

for den enkelte forsker

Valgt eller ansatt dekan/dekana 
og instituttleder - Hva er best?

Ledelsesmodellene varierer ved de medisinske fakulteter og institutter. Her er i dag ansatte og 
valgte ledere ved fakulteter og institutter. Hovedavtalen og fora for medbestemmelse via hove-
dorganisasjonene må imidlertid alle ledere forholde seg til og etablere.  Vi hilser velkommen 
en bred debatt vedrørende ønsket ledelsesmodell for våre legeforskere.

Loven om universiteter og høyskoler fra 2005 åpnet opp 
for å gå fra todelt til en delt ledelse og for at lederne 
kunne bli valgt eller ansatt. En spør seg umiddelbart 

om fakultet og institutter er vanlige bedrifter eller særegne 
organisasjoner som stiller andre krav til drift og ledelse enn 
bedrifter. Dagens fakulteter og institutter kan sees på som 
bedrifter i en moderne kunnskapsøkonomi på lik linje med 
andre virksomheter som krever høyere utdannet arbeidskraft 
hvor mange har forskningserfaring. De fremstiller produkter og 
tjenester basert på forskning og leverer forsknings og under-
visningstjenester. En stadig større del av universitetets inntek-
ter kommer fra kilder utenom de ordinære bevilgninger over 
statsbudsjettet og en stor andel av oppdragene og produktene er 
konkurranseutsatt.

Formelt er ikke fakultetene og instituttene bedrifter men 
forvaltningsorganer med spesielle fullmakter. Det er underlagt 
et kontrollregime under Kunnskapsdepartementet. Fakultet og 
institutter har fire oppgaver nemlig forskning, undervisning, 
formidling og innovasjon. En hver ledelse vil bli evaluert opp 
mot hvorvidt målene nås på en tilfredsstillende måte. 

Tilbakeblikk
De gamle basisenhetene ved de medisinske instituttene/for-
skningsgruppene omfattet en eller flere vitenskapelige ansatte, 
en teknisk ansatt og en kontorsekretær. Disse har forsvunnet 
og blitt omorganisert og slått sammen til store institutter med 
mange forskningsgrupper og mange etablerte forskere, noen 
forskere i et karriereløp (postdoktorer), et stort antall forsker-
lærlinger (stipendiater), mange administratorer (”kontrollører”), 
noen få teknikere og nesten ingen sekretærer. Antall faglige 
ledere i toppledelsen ved instituttene, fakultetene og rektoratet 
har gjerne økt fra to til tre personer og noen steder fire personer. 
Instituttene har langt på vei blitt både faglig og økonomisk 
autonome, de forvalter sitt eget budsjett og kan gjøre egne pri-
oriteringer uten å be om tillatelse.

I den gamle universitetsorganisasjonen valgte de vitenskapelige 
ansatte en leder for enheten i en åremålsstilling (”professorvel-
det”). I de siste fem årene har det på alle nivå ved universitetene 
vært en utvikling fra valgte ledere til ansatte ledere. En drivende 
kraft for denne utviklingen var at det var mangel på kandidater 

og dårlige arbeidsbetingelser. Noen begrunnet det også med 
åpenheten omkring valgene og at de ikke ville ta ulempen ved å 
tape.

Krav til ledelse
Kravene til faglig ledelse ved en universitetsinstitusjon er de 
samme enten man er valgt eller ansatt. Lederen har sin legitim-
itet i gode prosesser, faglighet og tilpasset lokal kultur. Ledelsen 
ved fakultetene og instituttene er avhengig av den selvinitierte 
aktiviteten til de vitenskapelige ansatte og den må tilpasses pri-
oriteringer og de faglige ressurser som eksisterer, samt det per-
sonale som finnes. Fakultets- og instituttledelsen har begrensete 
muligheter til å styre den vitenskapelige ansattes aktiviteter 
via forskningsmidler. Det som blir tilbake er faglig og moralsk 
støtte, omtanke og oppmuntring. Arbeidsgiverrollen innbefatter 
eierskap og ansvaret for ressurser og resultater. Vedkommende 
har ansvar for tilsetning og avslutning av arbeidstagerforhold, 
ivaretakelse og kompetansehevning av ansatte. Regelverket er 
forankret i universitets- og høyskoleloven, Forvaltningslov, 
Tjenestemannslov, Personalreglement samt Arbeidsmiljøloven

Ønsker de vitenskapelige ansatte sterke karismatiske ledere med 
gode sosiale antenner, som er visjonære og som har evnen til å få 
store økonomiske eksterne tilskudd? 
En slik sterk leder vil ofte ønske å begrense friheten for den 
enkelte forsker.  Vitenskapelig ansatte ønsker vanligvis stor 
innflytelse på sin arbeidsdag og henviser jevnlig til den akade-
miske friheten på lik linje som kunstnere, og som er nedfelt som 
en arbeidsbetingelse i lovteksten.

Hva vil de universitetsansatte?
Rokkansenteret til Universitetet i Bergen (UiB) gjennomførte 
høsten 2009 en nettbasert spørreundersøkelse blant de ansatte 
med 1600 svar (46 %) hvorav 88 % ønsket valgt rektor, 68 % 
valgt dekan og 34 % valgt instituttleder. 

AV AMUND GULSVIK, leder LVS og EINAR SVENDSEN, Hovedtillitsvalgt, UiB
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Mange av de spurte mente at det verken har blitt en forver-
ring eller en forbedring etter ansatte instituttledere. Knapt 
halvparten av dem som svarte, 47 %, er enig i at ansatt ledelse 
førte til klarere ansvarsforhold ved instituttet. Samtidig er 43 
% enig i påstanden om at ansatt ledelse har svekket de ansatte 
og studentenes innflytelse. I forrige 4 års periode hadde alle 
instituttene ved UiB et rådgivende instituttråd. Resultatene fra 
undersøkelsen viste at de fleste ansatte ønsket et instituttstyre. 
Ønsket om valgte ledere var større hos de vitenskapelige ansatte 
sammenlignet med andre og størst hos ansatte ved de samfunns-
vitenskapelige og humanistiske fakulteter.

Ansatt eller valgt ledelse?
Sterk forenklet kan man si at en valgordning vil gi ledelsen legit-
imitet og støtte nedenfra og oppover i organisasjonen, mens en 
ordning med ansatt leder skal sikre effektivitet i gjennomføring 
av organisasjonens mål og vedtak ovenfra og nedover.
Tilhengerne av ansatt leder vil hevde at fordelene ved ansatt led-
er vil være a) større muligheter til å ta upopulære beslutninger 
dvs. evne og vilje til strategiske valg på vegne av virksomheten, 
b) bedre analyse av kvalifikasjonene til lederkandidatene gjen-
nom ansettelsesprosess og intervju og c) større muligheter for 
å forhandle bedre lønns- og arbeidsforhold for lederen. Både 
valgt og ansatt leder får anledning til å ansette sin stedfortreder 
(pro dekanus, pro leder) og ytterligere en i sin ledelse (vise 
dekan eller visestyrer for undervisning) og således skape en god 
ledelsesgruppe.

Ansettelse av ledere
Den valgte ledelsen ved Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB 
gikk høsten 2008 sterkt inn for å få ansatt leder i nytt dekanat 
fra 2009. Dette ble anbefalt av universitetsstyret som en prøveo-
rdning. Medlemmene av ansettelseskomiteen ble oppnevnt av 
fakultetet inkludert en student. Hovedorganisasjonen Akade-
mikerne var representert med et medlem. Sekretær for komiteen 
var leder for universitetets personaldirektør. Ansettelsen om-

fattet både formell søknad, intervju og profesjonell karakter-
analyser. Ved ansettelse av instituttledere har organisasjonene så 
vidt vi vet ikke blitt involvert hvilket vi mener er en svakhet ved 
ansettelsen av instituttlederne.
Sentralt ved enhver ansettelse av leder er at medlemmene av 
ansettelsekomiteen har habilitet, at noen av komiteens ledere 
har erfaringer på samme ledelsesnivå som det skal foretas anset-
telse for og det vil kunne styrke komiteens anseelse om der 
også var eksterne medlemmer. Hovedorganisasjonens medlem i 
ansettelsekomiteen var opptatt av at alle søkerne ble behandlet 
likt, om de hadde kunnskaper om hovedavtalen og hovedtarif-
favtalen og hvilke møteplasser de ville etablere med de ansatte.

Konsekvenser
For leger i vitenskapelige stillinger ved universitetene behøver 
ikke ansatt eller valgt leder ha stor innverkning på hverdagen. 
Vi ser fram til gode evalueringsundersøkelser for prøveprosjek-
tene hvor der også er kontrollinstitusjoner med valgte ledere. 
Alle ledere må forholde seg til Hovedavtalen og den lokale 
tilpassningsavtalen som er grunnlagsdokumentet for effek-
tiv og god samhandling mellom arbeidstager og arbeidsgiver. 
Arbeidstagerorganisasjonene (og dermed de ansatte) dvs. 
Legeforeningen og LVS skal ha medbestemmelse gjennom 
informasjons-, drøfting og forhandlingssystemet på alle nivå 
som omfatter arbeidstageren. Det betyr både på fakultets- og 
instituttnivå. Dette systemet forventes å gi leger i vitenskapelige 
stillinger betydelig representasjon i ulike organer og ad-hoc 
grupper.

 ”

           “

For leger i vitenskapelige 
stillinger behøver ikke ansatt eller 

valgt leder ha stor 
innvirkning på hverdagen 

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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” Jeg er en ukuelig optimist”

1. Du har lenge vært tungt inne i prosessen med samlokali-
sering og sammenslåing av sykehusene i Oslo. Hva har vært 
din rolle?

Jeg har ikke vært mer involvert enn svært mange andre. Dette 
har vært en prosess som mange har deltatt i. I mars i år ble det 
opprettet en rekke prosjektgrupper. Prosjektgruppe 2 hvor jeg 
deltok, skulle ta for seg organisering av forskning og utdanning i 
det nye sykehuset - Oslo universitetssykehus. Det var et spen-
nende arbeid. Det var enighet i gruppen om at forskning skulle 
være organisert i de kliniske enhetene. 

Forskningsinstituttene skulle organisatorisk være knyttet til 
klinikkene.
Da ledere på nivå 2 skulle utpekes ble jeg spurt om jeg ville være 
nestleder i klinikk F, Hjerte-, lunge- og karklinikken. Jeg hadde 
egentlig ikke tenkt at jeg skulle ha noen annen lederrolle enn 
fortsatt å lede  Institutt for eksperimentell medisinsk forskning 
som jeg har gjort i 18 år. Etter litt betenkning sa jeg ja og har 
nå hatt noen hektiske måneder sammen med leder av klinikken 
Otto Smiseth, med å etablere en klnikk som omfatter avdelinger 
ved alle de tre sykehusene som nå er fusjonert. Vi må ha på plass 
en struktur som skal tre i funksjon fra 1. januar 2010.

AV JANA MIDELFART HOFF

INTERVJU MED PROFESSOR OLE M. SEJERSTED 
(LEDER AV FORSKNINGSUTVALGET I LEGEFORENINGEN) om OSLOPROSESSEN
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2. En bekymring har vært at universitetsfunksjonen blir 
marginalisert i det nye Oslo Universitetssykehus. Hva er din 
oppfatning av det?

Det er ikke riktig. Det var kanskje litt lite fokus på 
universitetsfunksjone til å begynne med, men nå er det stor 
oppmerksomhet på forskning og utdanning og på samarbeid 
med universitet 
og høyskoler. Det har vært representanter for universitetet med 
i alle prosjektgruppene og det medisinske fakultet utpekte en 
egen prosjektkoordinator som har hatt en viktig rolle i 
omorganiseringsprosessen.Noen har vært bekymret for at 
forskning og utdanning vil bli svekket ved å være lagt admin-
istrativt inn i klinikkene. Jeg er imidlertid sikker på at det er 
riktig integrere universitetsfunksjonen med sykehusdriften på 
denne måten. Klinisk forskning må styrkes og kontakten til 
laboratoriforskningen må bygges sterk. Det er da en stor fordel 
at klinikkledelsen sitter med et samlet ansvar som også omfatter 
forskning og utdanning. Det er selvfølgelig en utfordring å be-
vare forskningsbudsjettene i en tid hvor utgiftene skal ned, men 
jeg velger å være optimist. Kvaliteten av det kliniske tjenestetil-
budet er kritisk avhengig av den kompetansen man får gjennom 
å ha forskning integrert i virksomheten. 

3. Rykter vil ha det til at det nærmest er et minus å inneha 
enprofessortittel hvis man ønsker en lederrolle innenfor det 
nye sykehuset. Sant eller usant?

Du sikter kanskje til at ett av spørsmålene som skapte mest de-
batt i prosjektgruppen var om vi skulle foreslå at ledere skulle ha 
akademisk kompetanse. Vår innstilling konkluderte imidlertid 
følgende: 
“Ledere på nivå 2 og 3 bør ha akademisk kompetanse minst 
svarende til doktorgrad. Et flertall i direktørens ledergruppe 
(nivå 2) må ha betydelig akademisk kompetanse. Et flertall 
i prosjektgruppen mener at betydelig kompetanse tilsvarer 
professorkompetanse (forutsetter ikke formell bedømning). Det 
forutsettes at ledere på nivå 2 og 3 har gode lederegenskaper og 
høy lederkompetanse.
Rapportering til Universitetet skjer fra nivå 2, fortrinnsvis ved 
tilsetting av nivå 2-leder i bistilling uten undervisningsplikt ved 
Det medisinske fakultet. Alternativt ivaretas rapportering gjen-
nom forskningsleder i stab til nivå 2-leder, og forskningslederen 
må da ha bistilling ved Det medisinske fakultet.”
Det er slik at den akademiske kompetansen blant lederne er 
variabel. I tillegg er det slik at alle lederstillinger er såkalt 
profesjonsnøytrale. Det betyr at det slett ikke bare er leger i 
lederstillinger. Prosjektgruppens forslag er imidlertid langt 
på vei blitt fulgt, og det skal nå ansettes forskningsledere i 
stab ved alle klinikkene. Vi har altså fått gjennomslag for det 
viktige prinsipp at den såkalte linjestrukturen for sykehusdrift 
og universitetsfunksjonen er den samme opp til nivå 2, altså 

ledernivået under administrerende direktør. Dette ansvarliggjør 
lederne i forhold til at de også skal lede universitetsansatte og 
sørge for at forskning og utdanning er oppgaver som er likestilt 
med drift av den kliniske virksomheten. 

4. Hvordan blir det med undervisningen av legestudenter? 
Vil sammenslåingen få noe betydning for studentene eller 
for legene som underviser? 

Oslo universitetssykehus får et undervisningsutvalg parallelt 
med et forskningsutvalg. Universitet og høyskole er godt repre-
sentert i begge. 
Ansvar for koordinering av undervisningen er lagt til forsknings-
direktøren. Jeg tror legestudentene vil få et førsteklasses under-
visningstilbud. I prosjektgruppen mente vi at “Alle ansatte kan 
pålegges undervisningsoppgaver. Utdanning av helsepersonell er 
et faglig ansvar og må forankres i de ulike fagmiljøene.”

5. Medisinsk forskning er et fyndord i utredninger og taler, 
men ofte et sørgelig kapittel i virkelighetens verden. Vil det 
bli bedre eller dårligere forskning med det nye sykehuset? 
Har forskningens vilkår fått en plass i planene?

Jeg er en ukuelig optimist, men jeg tror det også er en grunn til 
å være optimist. Får vi til et godt samarbeid på tvers av gamle 
sykehusgrenser vil det gi store muligheter for forskningen. 
Ved Oslo universitetssykehus har vi noen av de beste forskn-
ingsmiljøene i landet, med bl.a. tre Sentre for fremragende 
forskning. Sykehuset kommer til å samarbeide nær med det nye 
senteret for molekylær medisin (EMBL-node) som er under 
etablering ved universitetet. Dette gir unike muligheter 
for å styrke klinisk forskning og translasjonsforskningen. Det 
blir også lagt stor vekt på å fremme innovasjon. Universitetet 
har etablert en tverrfakultær satsing på Life Science som også 
involverer sykehusmiljøer. Jeg tror Oslo universitetssykehus blir 
en stor forskningssuksess.

6. Er du fornøyd med prosessen så langt? Hva har vært bra/
hva kunne værtbedre? 

Fusjoner og omorganiseringer er alltid smertefulle prosesser. 
Selv om det er blitt lagt opp til stor grad av involvering er det 
mange som ikke synes de ikke er blitt hørt. Skal vi få det nye 
sykehuset til å fungere må vi ha alle medarbeidere med på å dra 
lasset. Det er derfor viktig å skape motivasjon for dette. Det 
er vanskelig når mange mister sine lederposisjoner f.eks. Jeg 
skulle nok ønsket meg mer tid til motivasjonsarbeidet. Den nye 
organisasjonen gir oss jo en fantastisk mulighet til å få til noe 
veldig bra!
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AV JANA MIDELFART HOFF

Hvor farlig er egentlig julen?

Julen nærmer seg med stormskritt. Nestekjærlighet og mellommenneskelig fellesskap er balsam for sjelen, 
men ellers kan overdådige julefeiringer med overflod av mat og drikk ofte være en tøff prøvelse for legemet. 
LVS INFO har snakket med en hjerteforsker og en lungeforsker om julefeiringen.

Espen 
Rostrup, 
hjertelege 
HUS og 
forsker

1. Er julen 
med alle dens 
utskeielser 
“farlig” for 
hjertet? 
Kommer det 
mange inn 
med hjertein-
farkt for 
eksempel?
Generelt vil 
jeg si at julen 
først blir 
“farlig” hvis 
den varer helt 
til påske. 

Det er ikke det man spiser på søndager og i juletiden som er 
avgjørende, men spiser man julemat hele året  blir situasjonen en 
annen. 
Tradisjonell julemat består jo av mye mettet fett og mat med mye 
sukker og høyt energiinnhold. 
Spiste man dette over tid, ville det kunne gi høye verdier av ko-
lesterol  og triglycerider i blod og ved en inaktiv tilværelse også 
gradvis økende vekt og fettprosent. Det er studier som viser en økt 
forekomst av hjerteinfarkt i forbindelse med julen, senest bekreftet 
i en finsk studie publisert tidligere i år. Svingningen er større enn 
at den kun kan forklares av temperaturendringer og økt forekomst 
av infeksjonssykdommer alene. Mulige forklaringer på dette kan 
være endringer i adferd og kosthold hos risikoindivider ledsaget av 
saltinntak, alkoholkonsum og det faktum at julehøytiden for noen 
er knyttet til betydelig emosjonelt stress. For personer med hjertes-
vikt vil en del av de saltholdige rettene gi økt risiko for væskeop-
phopning. Lungeødem hos personer med alvorlig hjertesvikt som er 
forårsaket av pinnekjøtt er ikke så uvanlig.

2. Hva bør man unngå på julebordet hvis man ønsker å styre unna det 
mest usunne?
For de fleste av oss vil det ikke være noen grunn til å styre unna den 
gode julematen. Har man ellers et sunt og variert kosthold, synes jeg 
man skal nyte julens kulinariske fristelser. Hvis man allikevel finner 
grunn til å styre unna “verstingene” på julebordet, så ville jeg beg-
renset mengden av fett fra kjøttrettene og spist noe mer av de deilige 
fiskerettene som julen byr på. Ørret, laks og sild, som mange har på 
menyen, inneholder jo som kjent mye flerumettet fett og Omega-3 
som er godt for både oss og hjertet vårt.

3. Har du noen tips for å komme helskinnet gjennom julen?
De fleste av kommer nok “helskinnet” gjennom julen uten gode råd. 
Min oppfordring er å nyte juledagene med alt som hører til, 
men sett av litt tid til fysisk aktivitet. Ikke noe er så 
bra som noen gode turer eller treningsøkter innimellom de gode 
måltidene. Også hos friske personer blir endotelfunksjonen dysfunk-
sjonell etter måltider med mye fett, men denne effekten nøytraliseres 
langt på vei av fysisk aktivitet.

Rune Nielsen, lege Lungeavd.HUS og lungeforsker
1. Det nærmer seg jul, og det betyr for mange en julesigar. Som lungelege 
og KOLS-forsker – hvor farlig synes du det er?
Én sigar i året gjør neppe den store forskjellen, selv om det er et 
klart dose-responsforhold mellom mengden inhalert røyk og flere 
lungelidelser. 
På generell basis ville jeg ha frarådet det, men da først og fremst for å 
unngå tilbakefall for eksrøykere og at en unngår nye dagligrøykere.

Lastenes sum er konstant –

  ”
     “

Julen blir først “farlig” 
hvis den varer 
helt til påske

      ”
         “

Sett av litt tid 
til fysisk aktivitet!
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 AV JANA MIDELFART HOFF

Navn: Rune Nielsen, lege Lungeavd.
HUS   og stipendiat UiB 
AKTUELL MED:  Leverer doktoravhandlingen 
 i disse dager

Hvorfor bør leger forske?
Her må en skille mellom personlige årsaker og beg-
runnelser for samfunnet. På individnivå skal en kun 
forske hvis en har lyst. 
Ikke ut fra pliktfølelse eller rene karrierehensyn. 
Det er nok  av semi-deprimerte stipendiater. For 
samfunnet er legeforskere viktige for å sikre klinisk 
forankring i medisinstudiet, kompetanse i kliniske 
miljøer,som et korrektiv til tabloidmediar og for å 
hjelpe beslutningstakere til å gjøre sine valg på riktig 
grunnlag.

Hva er ditt forskningsfelt?  
Jeg har gjort en studie på kols og helseøkonomi. I 
hovedprosjektet har vi fulgt 81 deltakere med kols 
og 132 deltakere uten kols fra et populasjonsbasert 
utvalg i ett år, og så sammenliknet behandlingsre-
laterte kostnader med kols-pasienter fra Haukeland 
Universitetssykehus.

Hvilken publikasjon var den beste du 
leste i fjor? 
En av de mest givende var denne: “Vollmer WM, 
Gislason T, Burney P et al. Comparison of spirometry 
criteria for the diagnosis of COPD:Results from the 
BOLD study. Eur Respir J. 2009;34:588-597”. Her 
gjøres en omfattende sammenlikning av forskjellige di-
agnosekriterier for kols i et stort internasjonalt materi-
ale. Internasjonale retningslinjer definerer kols ut fra et 
fiksert forhold mellom FEV1 og FVC. Konklusjonen i 
artikkelen er at en heller bør definere sykdommen ved 
5-persentilen for FEV1/FVC i et normalmateriale. 

1

2

3

  ”                          “
Det er nok  av semi-deprimerte stipendiater!
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Farlig å bli syk 
under forskningspermisjon?

De siste 35 årene  har jeg hatt hovedstilling som professor ved 
Universitetet i Bergen med arbeidsplass Gades institutt, og vært 
overlege i bistilling ved Avdeling for patologi, Haukeland Univer-
sitetssjukehus. En vesentlig forandring i disse årene er at univer-
sitetssykehuset har gjort seg mer og mer gjeldende som forsk-
ningsinstitusjon, både når det gjelder finansiering av prosjekt i regi 

av  Helse-Vest, og når det gjelder å få godskrevet publikasjoner og doktorgrader som utgår fra 
sykehusavdelingen. Dette er en svært positiv utvikling og viser at universitets- og sykehusfor-
skning kan gå hånd i hånd. Økende grad av felleskap mellom de to institusjonene, for eksem-
pel gjennom felles laboratorier, utstyr og prosjekt har bidratt til en større helhetlig tenkning 
omkring medisinsk forskning og tettere kontakt mellom grunnforskning og klinisk forskning. 

Forskningsopphold  - den akademiske ”gulrot”
Et viktig gode ved universitetsstillingen er muligheten 
for å ta forskningsopphold i utlandet hvert 7.år. Altfor få 

benytter seg av denne muligheten, og det burde settes i gang 
stimuleringstiltak som får flere av våre etablerte forskere i fast 
stilling til å ta lengre utenlandsopphold. 
Har man en kombinert stilling mellom universitet og sykehus, 
kan det imidlertid være komplisert å få til slike utenlandsop-
phold. Grunnen er at sykehuset har andre opptjeningsregler 
enn universitetet. For hvert 5-arbeidsår kan man få 3 måneders 
permisjon med lønn. De gangene jeg har hatt ”sabbatsår” på 
1990-tallet og 2004-2005 måtte jeg ta delvis ulønnet permisjon 
fra sykehusstillingen, og derved gå betydelig ned i lønn. Det 
finnes imidlertid muligheter for tilskudd av fondsmidler, selv 
om konkurransen om midlene er stor.
Herved foreslår jeg at LVS tar opp dette spørsmålet som et 
viktig personalpolitisk tiltak for å styrke norsk forskning og 
internasjonalisering.

Sykdom og utenlandsopphold
Bakgrunnen for å ta opp denne saken er:
Fra 01.01.2009 fikk jeg 6 måneders forskningspermisjon fra  
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Ved å kombinere det med en feriemåned fikk jeg til sammen 7 
måneder fri. Med en opptjeningstid på 3 ½ arbeidsår kunne jeg 
imidlertid bare få 2 måneders lønnet permisjon fra Haukeland 
Universitetssykehus, men ved å bruke ferien og i tillegg innar-
beide overtid på forhånd, kunne jeg komme ut av oppholdet 
med 3 måneders ulønnet permisjon fra sykehusstillingen.
I dette tidsrommet har jeg hatt et meget fruktbart og verdifullt 
forskningsopphold ved Rigshospitalet i København. Der har 
jeg også vært et år tidligere og har hatt samarbeide med kolleger 
ved Finsenlaboratoriet som nå holder til i det nye toppmoderne 
Biocenteret. Ved det aktuelle oppholdet ble jeg imidlertid akutt 
syk og ”degradert” fra forsker til pasient på Rigshospitalet. Jeg 
lå der i 2 uker og ble forventet å ha en langvarig rekonvales-
ens etterpå. For å gjøre alt formelt riktig, sendte min fastlege 
sykemelding både til Universitetet i Bergen og Haukeland 
Universitetssjukehus da jeg ble innlagt. Da viste det seg at jeg 
hadde rett til sykepenger fra UiB, men fordi jeg hadde ulønnet 
permisjon hadde jeg verken rett til sykepenger fra sykehuset eller 
fra NAV. Ikke nok med det, men når jeg siden kom tilbake til 
arbeidet ville det være en karenstid på 4 uker før jeg opparbeidet 
rett til sykepenger igjen. Det vil si at hvis sykefraværet hadde 
gått utover permisjonstiden, ville jeg ikke fått noen rettigheter 
til sykelønn før jeg hadde vært 1 måned i arbeid igjen.
I begynnelsen av februar  utlyste Det medisinsk-odontologiske 
fakultet  midler til støtte under forskningsopphold i utlandet, 
og dette søkte jeg straks på. 
Etter 3 måneder fikk jeg svar fra fakultetet, sendt på feil adresse, 
der jeg ble utelukket fra noen støtte fordi jeg hadde påbegynt 
forskningsoppholdet før søknadsfristen. 
Dette var ikke så lett å overholde, ettersom midlene ikke hadde 
vært utlyst tidligere, og det var heller ikke opplyst noe om 
denne bestemmelsen i regelverket som ble oppgitt i utlysningen.

AV pROFESSOR OLE DIDRIK LæRUM. Gades institutt, 
Avdeling for patologi. Haukeland Universitetetssjukehus

    ”
                                                            “

Et viktig gode ved universitets-
stillingen er muligheten for å ta 

forskningsopphold i utlandet 
hvert 7. år 
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Bli ikke syk i ulønnet permisjon!
Vitenskapelig har jeg hatt et svært positivt opphold også 
denne gangen. Det kommer ut en rekke internasjonale pub-
likasjoner i samarbeidet mellom Gades institutt, Haukeland 
Universitetssjukehus og Finsenlaboratoriet i tillegg til en doktor-
grad for en av medarbeiderne. Økonomisk klarte min kone og 
jeg oss ved å bo på en liten hybel i København og bruke sykkel 
som transportmiddel!
Likevel er denne historien til ettertanke, og konklusjonen er: Bli 
ikke syk hvis du har forskningspermisjon i utlandet og er nødt 

til å ta deler av permisjonen ulønnet. Du må heller ikke søke 
om ekstra støtte til oppholdet med mindre du er helt sikker 
på at du har fått tak i alle reglene, inklusiv regler som ikke er 
tilgjengelige i utlysningen.
Jeg vil innstendig oppfordre LVS til å ta opp spørsmålet om 
lønn under forskningspermisjon ved universitetsklinikkene
 i de ulike helseforetakene med det formål å få like regler 
med universitetssektoren. Med nåværende praktisering 
av reglene vil jeg inntil videre anbefale LVS sine medlemmer
 å bruke sykkel under utenlandsopphold for å spare på utgiftene. 
Glem for all del ikke sykkelhjelmen, for det kan jo skje noe!

  ”
   
            “

Jeg ble utelukket fra noen støtte fordi 
jeg hadde påbegynt forskningsopp-

holdet før søknadsfristen

”                                          
               “

Glem for all del ikke sykkel-
hjelmen, for det kan jo skje noe!

  AV ANNA MIDELFART

HVOR FARLIG ER EGENTLIG SVINEINFLUENSA?
Vi intervjuer  overlege/ førsteamanuensis Svein Arne Nordbø, 
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital

1.    Hvor farlig er egen-
tlig svineinfluensaen og 
hvor smittsom?
For de aller fleste er ikke 
svineinfluensaen farligere 
enn vanlig 
sesonginfluensa, men for 
noen svært få personer 
kan svineinfluensaen gi 
meget alvorlig sykdom og 
være dødelig. Det som har 
skapt mest frykt er at noen 
ganske få unge personer 
uten kjente risikofaktorer 

har dødd av sykdommen, men den totale dødeligheten er mindre 
enn ved vanlig sesonginfluensa da det ser ut til at den eldre del av 
befolkningen er helt eller delvis beskyttet mot svineinfluensaen da de 
har vært i kontakt med liknende virus tidligere i livet. Viruset smitter 
relativt lett mellom mennesker som ikke har antistoffer mot den nye 
virusvarianten, men det finnes virus som er betydelig mer smitt-
somme, som f.eks. varicella-zoster virus og meslingevirus. Smitten 
skjer via dråpesmitte og kontaktsmitte, og det er den yngre del av 
befolkningen som er blitt hardest rammet.

2.    Er du vaksinert? Ja!

3.    Hvor viktig har medisinsk forskning vært når det gjelder å 
fastlå smittevei, forutsi antall smittede og utvikle vaksine? Har 
legene vært på “hælene” eller i fremste linje?
Det er få virus det er forsket mer på enn influensaviruset, og det 
eksisterer flere verdensomfattende influensanettverk med kontinuer-
lig utveksling av informasjon som spenner fra basal virologi til 
epidemiologi. Man vet mye om smitteveier og tiltak for å forhindre 
smitte, men influensa A er et notorisk promiskuøst virus som kan 
infisere flere dyrearter og fugler og dermed mutere og utveksle 
genmateriale mellom ulike virusstammer slik at det kan oppstå nye 
varianter som er helt uforutsigbare både med hensyn til smitterisiko 
og virulens.. Det er derfor svært vanskelig å forutsi omfanget av 
epidemi som er forårsaket av en ny virusvariant.

4.    Hva slags forskningsmuligheter åpner denne epidemien for?
Den pågående epidemien åpner for mange interessante 
forskningsmuligheter. Spesielt viktig vil det være å prøve å kartlegge 
mulige årsaker til de tragiske dødsfallene blant tilsynelatende friske 
unge menneskene som har dødd av sykdommen. Det er også plan-
lagt studier hvor man vil forsøke å lage nye virusvarianter eksperi-
mentelt som har potensiale til stor spredning (svineinfluensa) og høy 
dødelighet (fugleinfluensa). Dette for å være i forkant med vaksineu-
tvikling og evt. behandling hvis slike varianter skulle opptre. Dette 
har imidlertid vakt betydelig diskusjon i fagmiljøene. Fordi influensa 
A viruset har potensiale til å forårsake svære pandemier med betyde-
lig dødelighet vil fokus på vaksineutvikling og produksjon være en 
av de viktigste forskningsoppgavene i tiden som kommer.

”                  “
Influensa A er et notorisk promis-
kuøst virus- og brukes alt for lite  ”

       
                “

   Den pågående epidemien åpner 
for mange interessante forsknings-

muligheter
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Læresteder i klemme

Kontroll, kontroll. Under tittelen ”Akademisk båndt-
vang” analyserer professor Rune Slagstad situasjon ved 
universitetene i Norge (Aftenposten 8.10.). Han mener 

at disse ble omdannet til ”service-universiteter”, der de viten-
skapelig ansatte underordnes stadig økende byråkratisk kontroll. 
Han stiller seg kritisk til et pålegg fra Kunnskapsdepartementet 
som krever full kontroll over forskeres tid med tidsregistrering. 
”Ansvarsfrihet under byråkratisk kontroll” hvor ”kontroll, kon-
troll, kontroll ”synes å være gjennomgangsmelodien. 

Ikke tilpasset. Som universitetsansatte professorer kjenner vi 
oss igjen i beskrivelsen av økende byråkratisering og kontroll 
ved universitetene. Forslag om nye typer universitet vil neppe få 
disse institusjonene ut av en økonomisk og organisatorisk krise. 
Rektorene ved Universitetene i Oslo og Bergen har nylig beskre-
vet en meget anstrengt budsjettsituasjon som ikke er tilpasset 
morgendagens utfordringer i forskning og undervisning. Sterk 
vekst i ungdomskullene indikerer en økning på 80 000 stu-
denter fra dagens 220 000 bare i løpet av neste stortingsperiode. 
Rektorene foreslo en kunnskapsmilliard og uttrykte senere en 
stor skuffelse over statsbudsjettet. 

Stemplingsur. Påbud fra Kunnskapsdepartementet om tid-
sregistrering, kalt ”Stemplingsuret”, ble mottatt med undring 
blant forskere. Skal vi bruke enda mer tid til å registrere og 
kontrollere istedenfor å forelese, veilede studenter og forske? 
Er det ubetalt arbeidstid man ønsker å betale for? Flere under-
søkelser har vist at universitetsforskere arbeider ulønnet overtid 
for å få til  ”produksjon” av forskning og undervisning. Blant 
medlemmene i Forskerforbundet arbeidet hele 67 prosent  i 
snitt 10 timer overtid per uke. Akademikere ved universitetene 
har ofte lønn som svarer til bare halvparten av hva andre med 
sammenlignbar kompetanse tjener utenfor. Ønsker regjeringen 
å gi oss bedre lønn? 
Statsråd Tora Aasland forsvarer tidskontroll med at ”alle 
er tjent med en arbeidsform som tåler innsyn, ikke minst 
når rettigheter skal synliggjøres og ivaretas” (Aftenposten 
9.10). Mener hun og hennes kolleger at vi forsker og un-
derviser for lite? Produksjonstall viser en betydelig vekst 

i forskningspublikasjoner, antall studenter har økt nesten 
eksplosivt, og Kunnskapsreformen krever stor innsats fra 
universitetslærere. 

Endring i stillingsstrukturen. Men det har skjedd en be-
tydelig endring i stillingsstruktur ved universitetene. Tall fra 
Forskerpersonalregisteret viser at ved universitetene i Oslo, 
Bergen, Tromsø og NTNU har antall administrative stillinger 
økt fra 2608 i 1999 til 3164 i 2007. Dette samtidig med en 
markert dreining fra sekretærstillinger til administrative saksbe-
handlere. Årsverk blant kontorpersonalet har gått ned med 72 
prosent , mens årsverk blant saksbehandlere og administrative 
ledere har økt med 88 prosent . De faste vitenskapelige stillinger 
hadde en meget svak vekst frem til 2003, så en svak nedgang i 
2007. Disse endringene kom samtidig med økt press på forskere 
om å skaffe selv nødvendige forskningsmidler med eksterne 
søknader og i hard konkurranse med andre. Driftsmidlene fra 
arbeidsgiver til den enkelte forsker har nærmest forsvunnet. Kan 
man presse sitronen mer?
 
Nye spørsmål. Ja, vi er enige med statsråden at man trenger en 
synliggjøring  av både ressurser og ansvar.  Universitetsdebatten 
bør imidlertid utfordres med nye spørsmål. Universitetene 
trenger en grundig gjennomgang av stillingsstruktur med 
forholdstall mellom antall studenter og de vitenskapelige 
ansatte, administrativt personell og hjelpepersonell. Vi må gjen-
nomgå dagens forskningsfinansiering, og også se på de negative 
sidene som økt konkurranse  forskere imellom fører med seg. 
Basisfinansiering med driftsmidler til de enkelte forskere må på 
plass for å få utnyttet deres forskningskapasitet. 
Statsråden peker videre på universitetenes eget ansvar som 
arbeidsgiver og at det er universitetenes ledelse som ”både skal 
hegne om den akademiske frihet og sikre akademikerne de 
rettigheter de har krav på”. Statsråden og departementet  ”vil 
oppmuntre ledelsen ved våre høyre utdanningsinstitusjoner til å 
ta et ansvar”. 
Vi tviler på at det holder med en oppmuntring. 

(Publisert i Aftenposten  25.10.2009)

Anna Midelfart, professor, Leger i vitenskapelige stillinger
Amund Gulsvik, professor, Leger i vitenskapelige stillinger
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Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene
Oslo 1. amanuensis Svend Davanger. Professor Christian A. Drevon (vara) 

Bergen Professor/overlege Amund Gulsvik. Professor Einar Arvid Svendsen (vara)  

Trondheim Professor/overlege Dag Bratlid. Førsteamanuensis/overlege Helge B. Pettersen  (vara)  

Tromsø Yngve Fegenschau. Knut A. Holtedahl, Gro Østlie Eilertsen (vara)

ET SPØRSMÅL KREVER ET SVAR 
– UANSETT!

Av Prof.Laurence Bindoff, Nevrologisk avdeling, 
Haukeland Universitetessykehus

På et medisinsk fakultet i England, pågikk eksamen i anatomi. Den 
gråhårede professoren gjorde seg klar til å eksaminere en student, som nok 
hadde unngått å kikke for dypt i sine anatomiske lærebøker…
Professoren tar frem et ribbein ( det første ) og sier til studenten: ”Og 
hva er dette ?”. Studenten replisererer: ”Et bein”.  ”Det er riktig” sier den 
tålmodige professor, ”men HVILKET bein?”. Studenten tenker seg lenge 
om, men finner til slutt ut at det er et ribbein. ” Det er korrekt” sier profes-
soren ” men vet du hvilket ribbein vi snakker om?”. 
For å hjelpe studenten viser han ham avtegningene på undersiden av 
beinet, hvor ulike kar har gått. Studenten er fremdeles like blank. ” Vet du 
hva disse avtegningene representerer?” spør vår tålmodige professor. Nei, 
studenten er like blank.
I sin fortvilelse tar professoren av seg sine briller, og peker på merket etter 
brillene på neseroten: »Vet du hva har forårsaket dette?». Studenten er 
meget i tvil, men lyser så opp og sier: »Syfilis?»…….. 

SMILEHULLE T
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LVS Orkidépris ‘09
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2010. Statuttene for prisen er som følger:

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

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

3. LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjørin-
gen. Forslag sendes til: LVS’ orkidépris, v/leder Amund Gulsvik, 
Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen innen 
15.01.10.


