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Årsberetning for  

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger  

Perioden 1. januar 2020 (2019) til 31. desember 2020 (2019)  

Innledning  

Årsberetningen gjelder et kalenderår og følger regnskapsåret.   

1. LVS' Organisasjon  

1.1. Medlemstall   

Det var i LVS per 1.1. 2020 752 medlemmer hvorav 101 var assosierte medlemmer. 216 av 

medlemmene var ansatt i stipendiat eller post.doc stillinger. 

1.2. Styret  

Styrets sammensetning 01.09.2019-30.8.2021: 

Leder:                                                                                                                                         

Førsteamanuensis Marius Widerøe     NTNU    

 Nestleder Mette Kalager har fungert som leder siden oktober 2020.   

Medlemmer:                                                                                                                                 

Professor/Overlege Tiina Rekand     Haukeland univ. sykehus 

Professor Mette Kalager      Universitetet i Oslo                                                            

Førsteamanuensis/overlege Erik Sveberg Dietrichs   Universitetet i Tromsø                                           

Post doc. Erle Refsum       Universitetet i Oslo 

Varamedlemmer:                                                                                                                

Professor/Overlege Espen Haavardsholm    UiO/Diakonhjemmet          

Førsteamanuensis/overlege Kari Ravndal Risnes   NTNU                                                                        

Lege Bendik Brinchmann      Statens Arbeidsmiljøinstitutt 

1.3 Landsrådet  

Landsrådet består av styret med varamedlemmer, hovedtillitsvalgt ved de fire medisinske 

fakultetene og to lokalt valgte representanter.   

Landsrådet består fra 01.09.2019-30.8.2021 av følgende personer: 

Oslo                                                                                                                                                                                                

Hovedtillitsvalgt:  Svend Davanger    UiO                                                                        

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt                                                                                                                                  

Valgt medlem:  Ubesatt                                                                                                                                     

Valgt medlem:  Ubesatt 
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Bergen                                                                                                                             

Hovedtillitsvalgt:  Eva Gerdts     UiB                                                       

Vara-hovedtillitsvalgt: Ester Anne Kringeland   UiB                                                            

Valgt medlem:  Silje Skrede     UiB                                                          

Valgt medlem:  Nina Øyen     UiB 

Trondheim                                                                                                                                

Hovedtillitsvalgt:  Marius Widerøe    NTNU                                                  

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt     NTNU                                                     

Valgt medlem:  Ubesatt     NTNU                                                     

Valgt medlem:  Ubesatt 

Tromsø                                                                                                                                         

Hovedtillitsvalgt:  Eirik Birkeland Olsen    UIT                                                              

Vara-hovedtillitsvalgt: Sonja Steigen      UiT                                 

Valgt medlem:  Maja-Lisa Løchen     UiT                        

Valgt medlem:   Ubesatt     UiT/UNN 

Representanter i Landsrådet fra andre institusjoner  

Valgt medlem: Jan Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet                                                                        

Valgt medlem: Marius Johansen, Sex og samfunn, senter for ung seksualitet                            

Espen Wage Skjeflo, UiT/NLSH     

 1.4 Legeforeningens tillitsvalgte ved universitetene for funksjonsperioden fra og med 

01.09.2019-30.8.2021: 

Oslo                                                                                                                                   

Hovedtillitsvalgt:  Svend Davanger    UiO                                  

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt 

Bergen                                                                                                                              

Hovedtillitsvalgt:  Eva Gerdts     UiB                      

Vara-hovedtillitsvalgt:  Ester Anne Kringeland   UiB                                                            

Valgt medlem:  Silje Skrede     UiB                                                          

Valgt medlem:  Nina Øyen     UiB 

Trondheim                                                                                                                                  

Hovedtillitsvalgt:  Marius Widerøe    NTNU                          

Vara-hovedtillitsvalgt              Ubesatt                              NTNU                          

Tromsø                                                                                      

Hovedtillitsvalgt:  Erik Birkelund Olsen     UiT                                

Vara-hovedtillitsvalgt  Sonja Steigen     UiT 

Tillitsvalgt Institutt for klinisk medisin: Trond Flægstad    UiT               

Tillitsvalgt Institutt for samfunnsmedisin Maja Lisa Løchen    UiT  
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1.5.  Valgkomité 2020-2021 (2018-2020)   

Liv-Ariane Augestad       UiO 

Eva Gerdts      UiB 

Siw Kvernmo                           UiT  

 

1.6.   Revisor  

Revisjonsfirmaet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS  

1.7    LVS sekretariat  

Advokat/spesialrådgiver Bente A. Kvamme har vært sekretariatsleder fra 1999-2013 og 

deretter fra 1.5.2015 til dags dato. Fra 1.9.2014 har Kristin Wiik vært sekretær.  

 

Organisasjonsmessig virksomhet  

 

2.1    Styret   

Styret har hatt 10 møter og har behandlet 71 saker. Møtene har vært avholdt som nettmøter 

etter 13. mars da Covid-19 kom til Norge.  

2.2.   LVS´ sekretariat  

LVS kjøper sekretariatsbistand fra Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv (JA-

avdelingen). Dette gjelder først og fremst sekretariatsleder, advokat/spesialrådgiver Bente A. 

Kvamme og sekretær Kristin Wiik.  

Sekretariatet har bistått styret i LVS med å forberede styremøter, arbeidsmøte, og årsmøte 

samt å effektuere høringssvar. Høringssvarene publiseres på LVS sin hjemmeside. 

Sekretariatsleder har også bistått styret med juridisk rådgivning.    

Økonomiavdelingen i Legeforeningen har forestått regnskapsføringen. Løpende oversikt over 

økonomi/regnskap oversendes LVS´ styret.  

2.3    LVS-info   

LVS-info utkom med 3 nummer i 2020. Redaktøren, Bendik Brinchmann, er ansatt ved 

Statens arbeidsmiljøinstitutt/STAMI. 

2.4    LVS representasjoner. Deltakelse i Legeforeningens øvrige utvalg og råd fra 

01.09.2019 (2017)-30.08.2021 (2019).  

2.4.1 Landsstyret:                                                                                                                                           

Marius Widerøe representerte LVS i Legeforeningens første del av det digitale 

landsstyremøte i Oslo i 2020. Landstyretmøte del to ble LVS representert av Mette Kalager 

og Erle Refsum. 

2.4.2 Fylkesavdelingene:  

LVS oppnevnte styremedlemmer (avdelingstillitsvalgt) i fylkesavdelingene:  

Oslo Legeforening:  Fra 01.09.2019 Bendik Brinchmann 

Troms Legeforening: Gro Østli Eilertsen. Samme person fom 01.09.2019. 
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Sør-Trøndelag Legeforening: Marius Widerøe fom 01.09.2019. 

Hordaland Legeforening: Eva Gerdts. Samme person fom 01.09.2019. 

 

2.4.3 Forhandlingsutvalg for fastlønte leger. Tariffområde Stat:                                                   

Fra 01.09.2019 Liv Ariane Augestad, med Erik Sveberg Dietrichs som vara.                                                                        

                                                                                                                                                                                                   

2.4.4. Forhandlingsutvalg for sykehusleger. Tariffområde Spekter.                                               

Fra 01.09.2019 FHU-Spekter: Mette Kalager                                                                                                                                                                                  

Fra 01.09.2019 FHU-Virke: Ida Bos Haugen 

2.4.5 Den norske Legeforenings utvalg for Rettshjelpsordningen for leger:                                                                     

Fra 01.09.2019: Anna Midelfart. 

2.4.6 Den norske legeforenings fond til videre – og etterutdanning for leger 

(Utdanningsfond I): Fra 01.09.2019. Liv Ariane Augestad med Kirsti Ytrehus som vara. 

2.4.7 Den norske legeforenings fond til videre – og etterutdanning for leger 

(utdanningsfond III): Helge Bjørnstad-Pettersen, vara Gro Østli Eilertsen.  

2.4.8 Regionutvalg Nord, Midt-Norge, Vest, Sør-Øst: Eirik Birkelund Olsen i Nord, i Midt 

Marius Widerøe, NTNU og i Vest Eva Gerdts, Haukeland/UiB. I Sør-Øst Erle Refsum, UiO.  

2.4.9 Samarbeidsutvalg med YLF: Espen Saxhaug Kristoffersen.  

2.4.10 Spesialitetsråd i perioden 2015 – 2018: Svein Rotevatn.  

2.4.11 It utvalget: Fra 01.09.2019 Erle Refsum med Jan Sigurd Røtnes som vara. 

2.4.12 Forskningsutvalget: Kirsti Ytrehus leder. Fra 01.09.2019 ble Forskningsutvalget 

nedlagt. 

2.4.13 Dnlf og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon:                 

Helge Bjørnstad-Pettersen.  

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

Michael Bretthauer. 

 

2.5    Deltakelse i Legeforeningens øvrige aktiviteter på vegne av LVS   

 Legeforeningens lederkonferanse; Marius Widerøe og Mette Kalager.  

2.6    Årsmøte og Landsrådssamling  

2.6.1 LVS´ 30 årsmøte  

LVS´ årsmøte ble gjennomført digital torsdag 27. august på Zoom. 

På sakslisten stod følgende: Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av ordstyrer,

 gjennomgang av Årsmeldingen og Regnskapet for 2019 samt budsjettinnstilling 2021. Valg av  

Valgkomite samt tid og sted for neste årsmøte 
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Til stede:  

Gjester: Marit Hermansen, Geir Riise, Anne Karin Rime, Kristin Ute, Nils Kristian Klev, Lars 

Duvaland, Tor-Arne Hagve, Ole Elvebakk, Gro Østli Eilertsen, Eva Gerdts, Åshild Bjørnerem, 

Aida Simeunovic, Tehmina Mustafa, Fredrik Emil Juul, Birgitte Michelsen, Ellen Rabben 

Svedahl, Guro Haugen Fossum, Merete Eggesbø, Silje Skrede,   

Styret: Marius Widerøe, Mette Kalager, Erle Refsum, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, 

Bendik Brinchmann,  

Fra sekretariatet: Sekretær Kristin Wiik samt sekretariatsleder Bente A. Kvamme.   

Før årsmøtet ble Orkidéprisen 2020 utdelt til Tor-Arne Hagve.  Prisen består av et diplom, 

prispenger på kr 10.000 og et grafisk trykk av kunstneren Harald Kryvi.  

Dessverre så måtte LVS avlyse den planlagte fagpolitiske konferansen 2020. 

 

2.6.2 Ordinært landsrådsmøte  

LVS Landsrådsmøte og tariffkonferanse – Hotell Radisson Blu Royal Viking i Stockholm         

15. til 16. januar 2020. 

På sakslisten stod følgende poster: 

Gjennomgang av de lokale forhandlinger inkl. forhandlingsstrategier med rapport fra HTV i 

Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.                                                                                                   

Krav til Hovedtariffoppgjøret i Stat, Spekter, Virke (samt KS/Oslo kommune)                            

Besøk fra Den svenske legeforeningen?                                                                                            

LVS strategi og handlingsplan for 2019-2021  - status.                                                       

Medlemslister i forhold til Hovedtariffoppgjøret i staten 2020.                                                                                                       

Orkideprisen 2020 – Status                                                                                               

Forskningsutvalget  - status                                                                                                       

 

2.6.3 Møte i Legeforeningens landsstyre 2020 digital i Oslo i to omganger  

Marius Widerøe og Mette Kalager deltok som representanter for LVS. Da landsstyremøtet 

hadde møte for andre gang deltok Mette Kalager og Erle Refsum.   

  

3. Orientering om de viktigste sakene i 2020  

3.1   LVS som yrkesforening i Den norske legeforening   

Foreningens oppgaver er å fremme medisinsk forskning og undervisning samt ivareta de 

økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. 

LVS skal også bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre 

forskningsorganisasjoner samt være et rådgivende organ for Den norske legeforening. 
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I hovedsak er disse oppgavene håndtert gjennom styrets arbeid og arbeidet til de lokale 

tillitsvalgte.  

3.2  Utvikling i medlemstall 

I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i vitenskapelige 

stillinger ved universitetet (amanuensis, førsteamanuensis, professor, lektor, forsker, post. 

doktor, stipendiat, lege i fordypningsstilling og lignende) eller forskningsinstitusjon. 

De siste årene har vi sett en gradvis nedgang i antall LVS-medlemmer og 

gjennomsnittsalderen på medlemmene har økt. Årsakene til dette er sammensatt, men 

henger sannsynlig sammen med at færre leger blir ansatt i 100% stillinger ved 

universitetene. Leger i bi-stillinger ved universitetene beholder i stor grad sin tilknytning til 

andre yrkesforeninger. Nye stipendiater har også i større grad enn tidligere beholdt 

medlemskap i Of eller Ylf fremfor å melde seg inn i LVS. 

Styret har sett med noe bekymring på denne utviklingen og ser på tiltak for å snu utviklingen. 

3.3  Lokalt tillitsvalgtarbeid 

LVS har et lokalt tillitsvalgapparat ved alle landets universiteter. LVS’ lokale tillitsvalgte bistår 

Legeforeningens medlemmer som er ansatt ved universitetene ved behov, representerer de 

ansatte i det lokale medbestemmelsesapparatet og deltar i de lokale lønnsforhandlingene. 

Ved alle universitetene er det tett samarbeid med de andre fagforeningene i Akademikerne. 

Siden 2016 har all lønn blitt forhandlet lokalt i staten og dette har medført at de lokale 

tillitsvalgte har fått et betydelig økt arbeidsomfang og et større ansvar for lønnsutviklingen til 

våre medlemmer. Samtidig er det enkelte steder vanskelig å rekruttere nye tillitsvalgte. 

En utfordring for LVS er også at LVS’ lokale tillitsvalgte ikke bare LVS’ medlemmer ivaretar, 

men også Legeforeningens medlemmer tilmeldt andre yrkesforeninger som har bi-stillinger 

ved universitetene. Estimater tilsier at bare omtrent halvparten av leger ansatt ved 

universitetene er medlem av LVS. Hovedutfordringen ligger i at det er vanskelig å holde 

oversikt over hvilke medlemmer man skal forhandle for.  Et annet aspekt er 

ressursfordelingen internt i Legeforeningen som baserer seg på medlemstall. 

3.4 Leger i kombinerte stillinger og samarbeid med andre yrkesforeninger 

Stadig flere av leger i vitenskapelige stillinger blir ansatt i landets helseforetak. Dette gjelder 

spesielt stipendiater. Det er også mange leger som kombinerer vitenskapelig stilling ved 

universitetene med klinisk stilling ved helseforetak, i allmennpraksis eller i 

kommunehelsetjenesten. LVS erfarer at mange av våre medlemmers utfordringer er knyttet 

til kombinasjonen av slike stillinger hvor man kommer i kvis mellom to arbeidsgivere samt 

kolleger med ulikt fokus. LVS har ikke selv et tillitsvalgtapparat ved helseforetak eller i 

kommuner. For å ivareta våre medlemmer samt legge forholdene bedre til rette for at leger 

skal kunne kombinere klinikk, forskning og undervisning har LVS styret derfor rettet fokuset 

mot et tettere samarbeid med de andre yrkesforeningene; i første rekke Ylf og Of siden 

utfordringene per i dag er størst i helseforetakene.   
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3.5 Innspill til handlingsplan for kliniske studier 

Marius Widerøe og Mette Kalager hadde 24.3.2020 vært i møte med Helse- og 

omsorgsdepartementet om innspill til handlingsplan for kliniske studier, som hadde 

høringsfrist ovennevnte høring internt i Legeforeningen er 9. april 2020. 

Marius Widerøe og Mette Kalager spilte inn bl.a. følgende: Utfordringer i forhold til langsiktig 

stabil finansiering, Støtte i infrastruktur (statistikere, monitorer m.v.), Spesialistutdanningen 

(Den er lagt om og forskning er ikke tellende lenger), Forskningslinjen, Holdninger (Godt 

miljø=mye forskning/Dårlig miljø=mindre forskning) 

3.6 Innspill til referanse for strategi for forskerrekruttering og karriereveier 

Akademikerne har et nettverk mellom sine medlemmer hvor man diskuterer ulike saker som 

kan ha interesse for flere av medlemsorganisasjonene. Dette nettverket kalles 

"kunnskapsnettverk". En av sakene de er engasjert i nå er forskerrekruttering og 

karriereveier.  

Nedenfor noen av problemstillingene som ble diskutert. 

Framtidas doktorgrad 

•Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan skal morgendagens 

doktorgradsutdanning se ut? Hvem utdanner vi for? Hvem bør vi utdanne for? Hvordan 

balansere forskerutdanning og arbeidsrelevans for et bredere arbeidsmarked? Hvordan 

tenke nytt rundt "pliktåret"? Hvilke krav bør stilles til forskerutdanningen og 

forskningsprosjektet for å sikre god karriereutvikling blant doktorene? 

•Nytt kunnskapsgrunnlag: NIFUs undersøkelse om doktorenes arbeidsmarkedstilpasning  

Framtidas postdoktor- og innstegsstillinger. 

•Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan bør stillingen brukes? Hvordan 

skal postdoktorer inngå i eksternt finansierte prosjekter ved en ev. innstramming av bruken 

av stillingen? Hva bør skje med innstegsstillingen – hvordan avslutte innstegsstillinger som 

en pilotordning?  

•Nytt kunnskapsgrunnlag: NIFUs om bruk av postdoktorstillingen 

Karriereveiledning og mobilitet 

•Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvordan drive karriereveiledning for 

unge forskere på vei inn og ut av akademia? Hvordan balansere karriereutvikling og familieliv 

når det stilles stadig sterkere (uformelle) krav til internasjonal mobilitet for unge forskere? 

Hvordan få til mer sektormobilitet?  
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Rekruttering i en tid med nye krav til åpen forskning, likestilling, mangfold og eksellens 

•Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Forskerrollen er i endring – det kommer 

nye krav om for eksempel åpen forskning, åpne rekrutteringsprosesser og mer kvalitativ 

evaluering av kandidater. Hvordan skal unge forskere tilpasse seg dette landskapet når de 

"bygger CV"? Hva skal arbeidsgivere vektlegge når krav om eksellens møter krav til likestilling 

og mangfold? Hvordan ta høyde for ringvirkninger av korona og vitenskapelig produksjon i 

rekrutteringsprosesser? 

Midlertidighet og forskning 

•Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Hvor mye midlertidighet er for mye? 

Hva er driverne for midlertidighet? Hvordan bemanne eksternt finansierte prosjekter på nye 

måter? Hva kan gjøres for redusere midlertidigheten gjennom virkemiddelapparatet vi alt 

har? Hva mangler? 

Revisjon av UH-loven og gjennomgang av personalforskrifter 

Eksempler på problemstillinger til diskusjonsnotat: Er det mangler i regelverk eller handler 

det mer om praktisering av regelverk? 

Marius Widerøe og Mette Kalager har hatt et Teamsmøte med  Mette Meinert (TEKNA) og 

Merethe Dahl i fagavdelingen for å diskutere de ovennevnte problemstillingene.  

3.7. Innspill til Akademikernes politikk om finansieringssystemet for UH-sektoren: 

Basert på ovennevnte ønsker Akademikerne innspill på: 

•Hvordan vi kan innrette konkurransearenaer og finansieringssystemet for universiteter og 

høyskoler for å sikre forskning og utdanning av god kvalitet i hele landet. 

•Hvordan insentivstrukturen i finansieringssystemet kan utformes slik at den gir sterke og 

varige insentiver til å satse på etter- og videreutdanning. 

Mette Kalager har møtt Miriam Sandvik (fagavdeling forsking) og Hedda Maurud 

(fagavdeling forskning) for å få fagavdelingen til å skrive tilbake til Akademikerne det LVS 

ønsker skal fremkomme. LVS har derfor, sammen med fagavdelingen, skrevet en uttalelse til 

Akademikerne om forskning. 

Eksempelvis: Finansieringen kommer inn på toppen og ikke nedover i systemet samt store 

variasjoner i basisbevilgninger. 

3.8.   Tillitsvalgtkurs  

LVS har ikke avholdt tillitsvalgtkurs i 2020 grunnet Covid-19 pandemien. 

3.9.  Krav fremmet av LVS til tariffoppgjøret 2020 

LVS fremmet følgende krav i mellomoppgjøret i Spekter og Virke i 2020: 

"Leger ansatt i Spekter tariffområde i stilling som forskere, postdoktorer og stipendiater skal omfattes 

av A2 og må avlønnes etter kompetanse og få samme lønnsutvikling som overleger og leger i 

spesialistutdannelse (LIS).  
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Minstelønn for de ulike kategoriene må være:  

- Leger som er PhD-stipendiater lønnes minst tilsvarende LiS kat A. 

- Leger med PhD, ansatt som forsker, inkludert post.doc-stillinger, skal avlønnes minst LiS kat 

B.  

- Leger med ytterligere forskningskompetanse, som f. eks gjennomført post.doc eller 

tilsvarende 2 års forskningsarbeid etter PhD, bør avlønnes minst tilsvarende LiS kat C ved 

ansettelse som forsker. 

Ved lønnsfastsettelsen bør professorkompetanse tillegges særlig vekt. " 

LVS fremmet følgende krav i hovedoppgjøret i Staten 2020: 

"LVS legger til grunn at lønnsutviklingen i staten følger den generelle lønnsveksten i samfunnet. 

Videre ber LVS Legeforeningen/Akademikerne om å prøve å forhandle de uorganisertes lønnsmasse 

ut av den andre avtalen og heller opprette en egen pott for denne gruppen." 

3.10.    Hovedtariffoppgjøret i Statlig sektor per 1. mai 2020  

Akademikerne Stat og Staten kom til enighet i meklingen (etter mekling 6 timer på overtid). 

Det har vært et krevende år for forhandlinger også i staten. Det er begrenset med økonomi i 

år, men partene er ble enige om en ramme for lønnsoppgjøret som er på linje med 

frontfaget, dvs 1,7 %. Deler av rammen er allerede benyttet som resultat av ettervirkninger 

av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling i perioden. Vi har et overheng på 1,1% fra 

fjorårets oppgjør, en pensjonskostnad på 0,1% som også tas av rammen og en anslått 

glidning på 0,4%. Det gir en avsetning til forhandlinger på 0,1 %. For å gi en "større" 

avsetning til lokale forhandlinger er virkningstidspunktet for lønnstillegg forskjøvet fra 1. mai 

til 1. oktober. Avsetningen blir da 0,45 % per 1. oktober. Dette vil gi et større overheng neste 

år, men gir et handlingsrom i år. 

Det er stor rift om kompetent arbeidskraft, og statlige virksomheter har i dag utfordringer 

med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger for å løse viktige oppgaver. Oppgjøret 

gjør ikke denne utfordringen vesentlig mindre. 

 

3.11   Resultat av de lokale forhandlingene ved de respektive universiteter:  

UiT:  Han opplyste at det var et akademikersamarbeid og at de hadde blitt enige om et 

generelt tillegg til alle på 0,45 %. Bistillingene var også inkludert i dette oppgjøret, 

noe de ellers ikke er.  

Han fortalte videre at allmennlegene (universitetslektorene) var kommet i en 

situasjon hvor det var uenighet om lønn og praksiskompensasjon.  Dette hadde 

resultert i  en gruppeoppsigelse. Videre opplyste han at det var flere enkeltsaker 

rundt II-er stillingene.  

UiB:  Tillitsvalgte ved UiB, Silje Skrede, hadde også hatt et akademikersamarbeid og blitt 

enige om et generelt tillegg. Bistillingene var også her med i lønnsoppgjøret.  Hun 

informerte videre om at de planlegger å ta opp en sak om stor undervisningsbyrde 
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under covid-19 pandemien samt en sak om at stipendiatperiode må forlenges for 

stipendiater og post doc. i UiBs informasjon- og drøftelsesmøte. 

NTNU:  Pga av sykdom har LVS ikke fått informasjon om oppgjøret fra NTNU.  

UiO:       Vi har dessverre heller ikke tall fra UiO. 

3.12        LVS-info og annen utadrettet informasjonsaktivitet   

Som nevnt i pkt. 2.3 har det i 2020 vært sendt ut 3 utgaver av LVS-info til medlemmene. 

Aktuelle saker har vært presentert i bladet.   

På nettsiden til LVS er det lagt ut informasjon om styremøtene, årsmøtene, landsrådet og 

høringene. Link til nettsidene: https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/  

LVS har en også en egen Facebookside;  

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger  

 

3.13. Høringer 2020: LVS har besvart 12 høringer på følgende saker 

Høring – NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp                                                         

Endringer i Legeforeningens lover vedr spesialforeninger                                                          

Høring – Innspill til handlingsplan for kliniske studier                                                          

Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen                                                                          

Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet                                                     

Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter                                                                            

Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven                                                           

Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk 

forskning"                                                                                                                                                 

Høring - NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026                                                                           

Høringssvar om rapporten - "Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og 

forskningskonsern                                                                                                                                  

Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften                                                                         

Høring: Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 

Høringssvarene legges ut på LVS sin hjemmeside.   

  

3.14.  Likestilling   

LVS har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling 

grunnet kjønn. I styret for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger var det fra og med 

01.09. 2019 tre kvinner og to menn. Styreleder er en mann og nestleder er en kvinne. Blant 

varamedlemmene er det en kvinne og to menn.    

LVS støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner i lederstillinger og til professorstillinger i 

medisinsk forskning.   

https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger
https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger
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3.15.    Orkidéprisen   

Orkidéprisen ble opprettet av LVS´ årsmøte i 2005. Prisen ble første gang utdelt i 2006. 

Prisen tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse 

for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Prisen er på kr 10.000,- samt et grafisk 

trykk av kunstneren Harald Kryvi.   

Følgende har mottatt Orkidéprisen:  

- 2006 Professor Bjarne Waaler  

- 2007 Professor Jon Lekven  

- 2008 Professor/overlege Britt Ingjerd Nesheim  

- 2009 Professor/overlege Kaare M. Gautvik  

- 2010 Professor/overlege Anna Midelfart  

- 2011 Professor Einar Svendsen  

- 2012 Ikke utdelt  

- 2013 Professor Amund Gulsvik  

- 2014 Førsteamanuensis/overlege Helge Bjørnstad-Pettersen  

- 2015 Professor Kirsti Ytrehus  

- 2016 Professor/overlege Eva Gerdts   

- 2017 Professor Ole M. Sejersted                                                                                                             

- 2018  Overlege Sverre Erik Kjeldsen                                                                                                                                                                                               

- 2019  Geir Jacobsen                                                                                                                                                             

- 2020 Tor-Arne Hagve 

3.16.  Æresmedlemsskap  

LVS har ett æresmedlem. Det er LVS' grunnlegger, nå pensjonert fra stillingene som  

professor/overlege Anna Midelfart ble i 2017 LVS' første æresmedlem.   

"Til æresmedlem kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, velge enhver som foreningen vil  

hedre i særlig grad."                                                                                                          

                                                                                                                                 

 


