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Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
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anna.midelfart@medisin.ntnu.no
Privat: Lokesv. 10, 7033 Trondheim
Tlf. 73 968466 Mob: 934 48 912
Priv.faks: 73 963104

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

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

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

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

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

Varamedlem
Stipendiat Sonja E. Steigen
Avd. for patologi, Inst. For medisinsk
biologi, Universitetet i Tromsø
Telefon arb: 77 64 58 46/ 77 62 72 14
Faks: 77 62 72 04
E-mail: sonja.steigen@fagmed.uit.no
Privat adr: Petersborggt. 13, 9009
Tromsø
Tlf: 77 68 12 86 Mobil: 906 65 472

Varamedlem
Professor/overlege Kaare M. Gautvik
Universitetet i Oslo, Ullevål sykehus
Telefon arb: 22 11 94 88 Telefaks:
E-mail: k.m.gautvik@medisin.uio.no
Privat adr: Bregnevn. 3, 0875 Oslo
Tlf.: 22 23 51 37 Mobil: 957 42 125
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Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme
bente.kvamme@legeforeningen.no
Den norske lægeforening
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Tlf. arb: 23 10 91 62/23 10 90 00
Faks: 23 10 91 50
Priv.: Drasundvn. 27, 3189 Horten
Tlf.: 33 03 95 33 Mobil: 922 51 299

Advokatsekretær Britt Carina Thoresen
britt.thoresen@legeforeningen.no
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum
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Kjære venner
Våren er alltid hektisk - også for tillitsvalgte.
I april arrangerte LVS årsmøtet med forsk-
ningspolitisk konferanse i Bergen, deretter
deltok vi på Landsstyremøte i Legefor-
eningen - og nå er vi midt i lønnsforhand-
linger.
På vegne av styret vil jeg gjerne takke til alle
som bidrar til den høye aktiviteten, og bru-
ker tid å krefter på å fremme en felles sak.

En spesiell takk går til Amund Gulsvik og hans medarbeidere for
meget vellykket konferanse i Bergen. Blant de som bidro med fore-
drag og i debatten var både representanter fra departement, politi-
kere, universitetsledelse, vår president og andre personer med
”makt og myndighet” innen medisinsk forskning og undervisning.
Vi ønsket med årets konferanse å rette oppmerksomhet mot det ”å
beholde og rekruttere” leger i akademisk medisin. Dette var et be-
visst valg i en tid som preges av store omstillinger og innsparingstil-
tak både innenfor helsevesen og universitet. Konferansen var godt
besøkt av LVS’ere fra Bergen. For neste års møte ønsker vi oss imid-
lertid flere deltagere fra alle universitetsbyer. La oss ikke bli så bla-
serte /pasifiserte/ flegmatiske/ uinteresserte / desillusjonerte/
deprimerte/ bekvemme/ ufølsomme / fornøyde/ veltilpassede /over-
arbeidet/frustrerte (stryk det som ikke passer) at vi ikke orker å en-
gasjere oss selv om det angår hvem som skal behandle oss når vi blir
riktig gamle og syke? Selv om Legeforeningen bidrar med tilskudd
til reisen.- og vi kan møte både nye og gamle kjente – og ha det
hyggelig?
Men - LVS styret er fornøyd. Gjennom forskningskonferansen i
Bergen fikk vi igjen satt fokus på nødvendigheten av å beholde og
rekruttere leger til akademisk medisin.
Også i årets lønnsforhandlinger nådde vårt budskap om ”å rekrut-
tere og beholde” frem - og kan bli et viktig premiss. Vel og merke
dersom det kan dokumenteres. Og da må vi ha tall. Vi jobber med
saken.
Visste du at i 2005 hadde Legeforeningen registrert 220 medisinske
professor I mens det i 2008 kun var 193? Og at pensjonsalderen
alene ikke kan forklare denne nedgangen? I tillegg er det verdt å
merke seg at gjennomsnittlig alder for leger i professor I stillinger i
medisin er 59 år - en vesentlig aldersstigning siden 1995.
Det blir tydelig at en generasjon er i ferd med å gå av, uten å ha
noen til å gi stafettpinnen til. Da er det ganske paradoksalt at en-
kelte fakultet faktisk akselererer denne prosessen: I Bergen kom det
frem at enkelte fakultet faktisk driver med ”utfasing” av eldre pro-
fessorer i medisin for å rette opp sin dårlige økonomi.
Det er bra å få ting frem i lyset!
Apropos lys, også på Landsstyremøtet i Legeforeningen i mai var
forskning på agendaen. Forskningsprosjektet ble presentert – og
man prøver nå i større grad enn tidligere å komme med konkrete
forslag til tiltak. Mens Høyre leder Erna Solberg sa i diskusjonen på
Landsstyremøtet at ”man kan ikke lønne sykehjemsleger dårlig,
ja…., så dårlig som medisinske professorer?” Det er flott at vårt
budskap også har nådd frem til ledende politikere!
Utfordringene ligger i kø foran oss – men først skal det bli sommer-
ferie – og jeg har lovet meg selv kun sporadisk sjekk av e-mail som
belønning. Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god og velfortjent
semesterferie slik det het i gamle dager i akademia!
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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

Sterk
gjennom
samhold

”Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv” heter det. Kanskje er det ofte
motivasjonen når folk stiller til tillitsvalgtsarbeid, ikke
bare for å bedre egen situasjon – men også andres. Alle
fagforeninger er nødt til å ha samhold og solidaritet som
en ledesnor – ellers blir de fragmentert og uten tyngde.
Årsmøte for LVS i Bergen viste at LVS er inkluderende
fagforening, som bekymrer seg like mye for etterveksten
som for kårene de akademiske legene har i dag. Og det
er bra. Til gjengjeld er det viktig at vi som stipendiater
og ass.leger støtter professorene i deres kamp for bedre
vilkår. For hvis det ikke er forskjell på oss og dem lønns-
messig – hvor attraktive blir deres stillinger for oss da?
Før eller senere må man også ta et oppgjør med
paradokset at jo mer kompetent du blir, desto dårligere
får du betalt. Det å bringe frem og dele ny kunnskap og
å lære opp fremtidens leger er en utrolig viktig jobb. Og
må betales deretter.

Jeg ønsker alle en god sommer, og masse energi til å ta
fatt på høstens utfordringer og strabaser.

Hilsen Jana, redaktør

”Jeg er stille og beskjeden som
sunnmøringer flest.”

SAGT PÅ SEMINAR:

LINK TIL VIKTIGE DOKUMENTER:
International Campaign to Revitalise Academic Medicine: BMJ 2004,328:597



LVS-SEMINAR OG ÅRSMØTE
i BERGEN 2008:

Et løft for medisinsk forskning i Norge?

Av redaktør Jana Midelfart Hoff

LVS’ seminar og årsmøte i Bergen ble en suksess, både faglig og sosialt.
Det gjorde heller ingen ting at værgudene var på arrangørenes side og viste frem byen i det
nydeligste solskinn. I år var tema for seminaret: ” Et løft for medisinsk forskning i Norge?”.

Leder Anna Midelfart hilste forsamlingen velkommen, og sa at
LVS i tiden fremover vil fokusere på tre områder:
1) Bedrede lønns- og arbeidsvilkår for leger i akademiske

stillinger
2) Kvaliteten på medisinsk forskning i Norge
3) Den manglende rekrutteringen av leger til akademiske

stillinger.
Hun understreket at selv om det er mange utfordringer innen-
for den akademiske medisinen, er det også viktig å fokusere på
hva vi klarer å prestere. Trass i 42% økning av legestudenter
over en forholdsvis kort periode og kun marginal økning i aka-
demiske stillinger, tilbyr vi god utdanning og skal være stolt
over de legene vi utdanner.

Fra Kunnskapsdepartementet
Jens Revold, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, var neste
taler. Han presenterte seg som samfunnsviter og politiker, og
gjennomgikk i sitt foredrag en del av de punktene den politiske
ledelsen synes er viktig i relasjon til medisinsk forskning. Han
la spesiell vekt på at forskningen må sees i et internasjonalt per-
spektiv, også sett i lys av at hver 4.de doktorgrad i Norge avleg-
ges av forsker med utenlandsk bakgrunn. Trass i at Nifu STEP
har konkludert at det er samsvar mellom avlagte doktorgrader
og behovet for rekruttering til forskning, innrømmet han at det
der ikke var tatt høyde for at 25% av forskerne hadde uten-
landsk bakgrunn og dermed kanskje ikke blir i landet etterpå.

Ny lov om helseforskning
Harald Nesvik, Stortingsrepresentant for Frp og leder av Helse-
og omsorgskomiteen på Stortinget, gikk i første delen av sitt
innlegg inn på forarbeidene og prosessen bak ”Ny lov om helse-
forskning” som legges frem for Stortinget i disse dager. Det har
vært mye politisk tautrekking rundt denne loven, og han for-

talte at sakens kjerne er individets sikkerhet/personvern opp
mot forskningshensyn. Hovedtrekkene i loven er at de regio-
nale etiske komiteer styrkes personalmessig og økonomisk, og
blant annet vil overta konsesjonsutdelingen fra Datatilsynet.
Når det gjelder personer som deltar som forsøkspersoner, vil
det bli lagt opp til bredt samtykke, men med krav til god infor-
masjon. Han problematiserte at det kan oppstå store ulikheter
mellom de ulike regionale etiske komiteers (REK)vurderinger,
og at det derfor må finnes en uavhengig klageinstans. Han la
også vekt på at systemene ikke må bli for byråkratiske ”slik at
en lege som vurderer forskning ikke tenker hvorfor gjør jeg
dette? 1) Jeg får lavere lønn 2) Det er et lovverk som motarbei-
der meg 3) Det er en stor REK som bare stiller spørsmål på
spørsmål og kravene som stilles er så tøffe at jeg ikke får pro-
sjektet mitt gjennomført”.

I siste delen av innlegget fokuserte han på at det i Norge bevil-
ges lite til forskning sammenlignet med andre land i samme si-
tuasjon. I tillegg er det lett for at forskning og utdanning blir
salderingsposter i trange driftsbusjett. ” Det er behov for om-
stilling i helseforetakene, men vi skal passe oss for å kutte ned
aktiviteter som ikke er lovbasert”. Han avsluttet sitt foredrag
med å kaste frem forslaget om en DRG finansiering av forsk-
ning og utdanning til stor applaus fra salen.

Fakultet og sykehus i partnerskap
Neste taler ut var Ed van der Veen, professor og dekanus/admi-
nistrerende direktør ved University Medical Centre i Amster-
dam, Nederland, som fortalte om ” The Marriage of Science,
Education and Care”. I Nederland er det 8 fakulteter med
ca.350 medisinstudenter på hvert fakultet. Alle sykehusene har
et universitetssykehus med 800-1000 pasienter som deres pri-
mære utdanningshospital.
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Etter mange år med likedan tautrekking som her i landet, hvor
drift og klinikk hele tiden ble satt opp mot forskning og utdan-
ning – slo syv av de åtte fakultetene seg sammen med ”sitt” uni-
versitetssykehus og dannet University Medical Centres.
Fordelene var helt klare:
- Det ble en slutt på diskusjonene om hvem som skulle betale
hva. Nå ble det felles lab og personell.
- Utdanning, forskning og klinikk ble ivaretatt i en og samme
matrix.
- 1 arbeidsgiver, 1 ledelse for klinikk, utdanning og forskning.
Van der Veen var helt klar på at forutsetningene for en slik
sammenslåing var følgende:
1) Godt definerte relasjoner, 2) Sterk og akseptert dekanus som
toppsjef og 3) Budsjett for forskning må kunne holdes utenfor
direkte drift.

Fakultet utenfor universitetet
På spørsmål om de nå hadde mistet sin plass på universitetet,
svarte van der Veen benektende på dette. Han mente at det ene
ikke utelukket det andre. Selv om de nå var i en struktur uten-
for universitetet, ble de likevel regnet som en av de akademiske
disipliner.
At en slik fusjon er uproblematisk for universitetet, var ikke Si-
gurd Grønmo, rektor ved UiB, enig i. Han mente at medisin fra
starten har vært en del av universitetet – og fremdeles bør være
det. Kun gjennom en universitetstilknytning er akademisk fri-
het og instusjonell autonomi sikret, sa Grønmo.

Rekruttering og forskningsforpliktelse
Neste innlegg var ved Jana Midelfart Hoff, lege/post doc og re-
daktør for LVS INFO. Temaet var den manglende rekrutte-
ringen av leger til akademiske stillinger – og ikke minst, de
manglende muligheter for leger å kvalifisere seg innenfor akade-
mia. Med D-stillinger som holdes vakante og lektor/amanuen-
sis-stillinger som er blitt strøket på grunn av økonomi, synes
karriere-stigen etter endt doktorgrad å være tilnærmet fravæ-
rende. ”Mind the gap” var innleggets titel, og henspeilte på
gapet som oppstår når dagens professorer går av.

Dagen ble avsluttet med en plenumsdiskusjon om hvordan uni-
versitetssykehusene ivaretar sin forskningsforpliktelse. Hauke-
land Universitetsssykehus var representert ved adm.direktør
Stener Kvinnsland, mens forskningssjef Andreas Moan repre-
senterte Ullevål Universitetssykehus og Geir Jacobsen represen-
terte St.Olav Hospital. Av de tre innlederne, vår det særlig
Moan som fortalte om en intensiv forskningssatsning på Ullevål
med den såkalte ”Ullevåls-pakken” hvor foretaket bidrar med
forskningsmidler, avsatt tid og driftsmidler. På den annen side
kreves det at den enkelt akademiske lege viser til produksjon i
form av publikasjoner og veiledning. Han avsluttet med fynd-
setningen: ” If things seem really under control – you are not
going fast enough”. Og mottoet passet ypperlig som avslutning
på et seminar som tok opp manglende vilje til å gjøre noe med
situasjonen for akademisk medisin.

Harald Nesvik, Stortingsrepresentant og Jens Revold, statssekretær sammen
med LVS-leder Anna Midelfart og seminarleder/styremedlem Amund Gulsvik
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HOVEDTARIFFOPPGJØRET I 2008
En midtveisrapport

Negativ utvikling for legeforskere
Styret i LVS har siden 2005 anstrengt seg

for å skape større forståelse i allmennheten, Stortinget, regje-
ringen og generelt i Legeforeningens for den bekymringsfulle
lønnssituasjonen legeforskerne har havnet i sammenlignet med
andre legeyrker i Norge. Dagens situasjon skyldes en progredie-
rende negativ utvikling for legeforskerne i hovedstillinger over
mer enn 15 år Vi er naturligvis full av realisme for at et eneste
tariffoppgjør ikke kan rette opp denne skadelige og skrem-
mende utviklingen, men vi håper at organisasjonene og ar-
beidsgiver kan vise at de ønsker en annen framtidig utvikling
ved dette lønnsoppgjøret. Alvoret i situasjonen er ytterliggere
synliggjort ved at antall leger i hovedstillinger ved universite-
tene har gått ned fra 220 personer i 2005 til 193 personer i
2008 og antallet ikke-leger i lærerstillinger ved de medisinske
fakultetene er økende.

Likelønn og rekrutteringsutfordringer
På grunnlag av LVS sin levekårsundersøkelse i 2005 (1) hvor vi
registrerte et gjennomsnittelig lønnsgap på kr. 350 000 mellom
observert lønn og rimelig lønn og en gjennomsnittelig ubetalt
overtid på 8-10 timer per uke, utarbeidet styret i LVS lønnskrav
til legeforeningens forhandlingsutvalg for tariffområdene Stat,
Spekter og HSH. Kravene ble godkjent for videre forsendelse
til disse forhandlingsutvalgene under Landsrådsmøte til LVS i
Tromsø 6.-7. februar d.å. Primært fremmet Legeforeningen
overfor Akademikerne stat krav om at å avsette en særskilt pott
for å løfte lønnsnivået for professor og førsteamanuenser med
basisutdannelse som leger ved de fire medisinske fakultetene.
Akademikernes hovedkrav ble imidlertid en generell opptrap-
pingsplan av offentlig ansatte i de generelle forhandlingene for
å løse likelønns- og rekrutteringsutfordringene. I praksis krevde
de en merlønnsutvikling på kr. 100 000 de kommende 5 år.
Videre mente Akademikerne stat at lønnssystemet og forhand-
lingsordningen i staten må forenkles. Akademikerne gikk inn

for at offentlig virksomheter gis større handlefrihet i lokale
lønnsforhandlinger. Staten må liksom private virksomheter ha
mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan
rekruttere og beholde kvalifisert personell

Videre forløp og fremtiden
Den 30. april brøt Akademikerne lønnsforhandlingene i staten.
Statens tilbud hadde riktig innretning, men det var for stor av-
stand mellom statens tilbud og Akademikerne krav om en opp-
trappingsplan for å løse likelønnsutfordringene. Akademikerne
stat krevde en ramme for lønnsoppgjøret på 7%. Om lag halve
potten skulle brukes til et likt, generelt prosenttillegg på lønns-
tabellen for alle, mens resten skulle brukes på lokale lønnsfor-
handlinger ute i de statlige virksomhetene.

Den 16. mai medelte Akademikerne plassfratredelse for nær-
mere 510 medlemmer i staten. En rekke Akademiker medlem-
mer som er arbeidstagere i departementene, Oslo Politidistrikt,
Tingsrettene, Fylkesmannen og Statistisk Sentralbyrå er tatt ut
i streik, men foreløpig er ikke tatt ut medlemmer og leger ved
universitetene. Akademikernes forhandlingsleder Curt A. Lier
håper på en løsning under meklingen, men er beredt til å
streike for å bedre kvaliteten på de offentlige tjenestene. Me-
klingsfristen gikk ut torsdag 22. mai kl. 24.00. Partene valgte
da å bli enige fremfor å fortsette konflikten. Mange medlem-
mer kan nok være uenig i denne vurderingen, ikke minst sett i
lys av de aksjonene som har kommet i etterkant. Årsaken til
dette var en oppfatning om at man ville komme dårligere ut
dersom dette havnet hos Riksmeglingsmannen.
I etterkant av årets tariff oppgjør vil Akademikerne Stat avholde
et møte i Svolvær for diskusjon av årets strategi og strategier for
fremtiden. Her vil nok det bli livlig diskusjon om årets veivalg
var riktig. All den tid at streik ofte ikke gir utellling, er det vitig
at ikke de vitenskapelige ansatte blir de ”snilleste i klassen”
igjen……

Amund Gulsvik; Medlem av Legeforeningens Forhandlingsutvalg Stat
Styremedlem av LVS

Glimt fra konferansen
i Henningsvær
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SISTE NYTT FRA LØNNSOPPGJØRET

”Det er ikke noe galt med innsatsstyrt finansiering, det er prissettingen det
er noe galt med”

Harald Nesvik, stortingsrepresentant Frp og leder for Helse- og sosialkomiteen på Stortinget.

SAGT PÅ SEMINAR:

Foreløpig oppsummering av tariffoppgjøret 2008 i statlig sek-
tor
Akademikerne aksepterte i staten 23. mai. Svarfrist for de som
anbefalte forslaget er 23. juni kl. 14:00. Justeringsoppgjøret blir
i uke 26.
Rammen for oppgjøret i staten ble på ca. 6,1 prosent. På årsba-
sis ble det samlede tarifftillegget på 4,2 prosent sammen med et
overheng på 1,4 prosent og en antatt lønnsglidning på 0,5 pro-
sent.

SENTRALE BESTEMMELSER:
Lønnstabellene
A-tabellen reguleres slik:
* Alle lønnstrinn fra ltr. 1 tom ltr. 45 økes med kr. 16.000
* Lønnstrinnene fom ltr. 46 tom ltr. 80 økes med 4,65 %
* Ltr. 81 tom ltr. 92 økes med kr. 32.000
Det tilføyes tre nye lønnstrinn på toppen av tabellen.

B-tabellen reguleres slik:
* Det tilføyes 20 nye lønnstrinn på toppen av tabellen.
* Kronebeløpene pr lønnstrinn reguleres ikke.
Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk
utdanning i ltr. 42 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet.
Begge tabellene endres med virkning fra 1. mai 2008.

* Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og utvides 2
lønnstrinn på topp med virkning fra 1. mai 2008.
Sentrale forhandlinger i perioden (justeringsforhandlinger)
Det skal føres sentrale justeringsforhandlinger pr. 1. juli 2008
innenfor en økonomisk ramme på 1 % pr. dato.
Føring: Likelønn skal prioriteres.

LOKALE BESTEMMELSER
Med virkning fra 1. august 2008 er partene enige om:
1) Det forhandles innenfor en ramme på 1,30% pr. dato av
lønnsmassen
2) På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, for-
handles det innenfor 0,1% pr. dato av lønnsmassen.
Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde
skal prioriteres.
NB! Den ovenenvnte ordlyden "Utdanningsgrupper som er
vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres." er det svært
viktig at tillitsvalgte benytter i de lokale forhandlingene som nå
starter for enkelte virksomhter.
_________________________________
Den norske Legeforening
Forhandlings- og helserettsavdelingen
Tlf. 23 10 91 62
Mob. 922 51 299

SISTE NYTT OM LØNNSFORHANDLINGENE
Ved leder Anna Midelfart
De tillitsvalgte i DNLF - Stat møtes i nydelig vær i Henningsvær for å diskutere resultater fra årets lønnsforhandlinger. Det var
LVS som arrangerte dette og vi er meget fornøyd med dette initiativet for felles sak. Vi lærte om Akademikernes strategi ved de
sentrale forhandlinger og vi øvet oss på lokale lønnsforhandlinger. Det ble avsatt litt penger både til justeringer (1 %) og til å
forhandle lokalt (1.4 %) etter de sentrale forhandlinger med tillegg av 4.67 %. Da blir det spennende å komme tilbake til etter
ferien og se på lønnslippen. Så lenge den sendes med posten. Sykehuset har for lengst sluttet med det. Klikk deg her og der.
Men uansett - husk på å melde dine krav til de lokale tillitsvalgte!

Av Bente A. Kvamme, Advokat/rådgiver, LVS kontor



8

Navn: Jeanette Koht
Stilling: Lege/stipendiat ved

Ullevål Universitets-
sykehus og Univer-
sitetet i Oslo

1) HVA ER DITT FORSKNINGSFELT?

Arvelige ataksier ,genetikk og epidemiologi . Jeg holder på i sluttfasen (forhå-
pentligvis) av en prevalensstudie om av hereditære ataksier (arvelig lillehjernes-
krumpning) i sørøst Norge. Jeg har holdt på i to år med å samle inn pasienter
og klassifisere pasienter i undergrupper. Jeg er nå på farten til Paris for å lære
mer om genetisk metode og skal læres opp i laboratoriearbeid med tanke på å
finne ut hvilke mutasjoner og gener vår populasjon har.

3. HVA ER DET VED FORSKNING SOM
FENGET NETTOPP DEG?
Få lov til å gå i dybden i et felt. Jeg har et ønske om å lære
meg bedre molekylærbiologiske metoder noe som er umu-
lig i en travel klinisk hverdag. Dessuten ser jeg også at
denne pasientgruppen får bedre oppfølging enn på lenge og
de er svært takknemlige for at noen er interessert i akkurat
deres tilstand. Dette er veldig inspirerende.

2) HVA VAR DEN BESTE ARTIKKELEN
DU LESTE HITTIL I ÅR?
Det er nok faktisk en meget god oversiktartikkel i Lancet
neurology fra 2007 om recessive ataksier som jeg flere
ganger har kommet tilbake til når jeg skal skjønne klassifi-
seringen av denne undergruppen. Den er skrevet av to vel-
kjente forskere (Fogel og Perlman) i mitt felt og har
hjulpet meg med å forstå alle undergruppene som finnes.
Det har skjedd enormt innen dette feltet med moderne
molekylærbiologiske metoder.

Ved redaktør Jana Midelfart Hoff
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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

Ved LVS-styremedlem Kristin Viste, styremedlem i LVS

Jeg vil skrive litt om tellekanter. Tellekanter er det enkelt og greit å forholde seg til.
Når ansettelse til stillinger vurderes teller vi antall artikler. Vi teller antall, men teller
innholdet i det vi teller?

Mitt fullstendig uvitenskapelige inntrykk fra skumming av inn-
stillinger til post.doc- og amanuensisstillinger er at tellekanter i
form av antall artikler er viktig, om tellekanten skyldes en artik-
kel som er publisert i f.eks FEBS letters (Impact factor 4) eller
EMBO journal (Impact factor 10) legges det litt mindre vekt
på, i alle fall om en tar i betraktning at en FEBS letters artikkel
krever omlag et års arbeid, en EMBO journal kanskje fire. Hvor
mye artiklene er sitert kan jeg ikke huske å ha sett kommentert.
Målet med all vitenskap må være at den blir lest og at den fram-
bragte kunnskapen integreres i eksisterende og framtidig kunn-
skap. Satt litt på spissen er gode artikler de som siteres –av
andre. Gode forskere er de som produserer gode artikler. Målet
må vel være å ansette gode forskere?

Hirsch-faktor som alternativ?
Det finnes et enkelt dog ufullkomment mål for kvaliteten og
kvantiteten av vitenskapelig produksjon kalt Hirsch-faktor
(HF). Denne måler krysningspunktet mellom antallet artikler
og siteringer av artiklene. Dersom en forsker har publisert fem
artikler som er sitert hundre ganger hver får hun en HF på fem,
dersom hun har publisert hundre artikler som er sitert fem
ganer hver, får hun også en HF på fem. Som oftest er realiteten
noe mellom disse ytterpunktene. Som andre mål har HF sine

fallgruver. Har en forsker fått alle sine fem artikler sitert hundre
ganger har resultatene selvsagt gjort mer oppsikt enn om alle
fem har blitt sitert fem ganger, HF blir imidlertid lik. I tillegg
har en del forskere en tendens til selvsitering, og bevisst unnla-
telse å sitere konkurrenter, noe som kan påvirke norske forskere
som konkurrer med store utenlandske grupper innen samme
felt.

Ulike stillinger, ulike behov
Når det gjelder ansettelse i åpne post.doc stillinger er det pro-
blematisk å bruke både HF og Impact factor som sammenlig-
ningsfaktor all den tid en ikke kan forvente at artikler innen
f.eks øyefeltet skal siteres like hyppig som artikler om generelle
basalbiologiske prosesser. Ansettelser på amanuensis-nivå og av-
grensede post.doc stillinger er imidlertid slik at øyeleger konkur-
rerer (all den tid en kan snakke om konkurranse) med øyeleger,
kirurger med kirurger og basalmedisinere med basalmedisinere.
Dersom en ikke skal gå inn på siteringen av de enkelte artikler
og vurdering av kvaliteten i enhver av disse, er en sammenlig-
ning av HF i stedet for en ren telling av antall artikler mer rett-
ferdig. Ikke alle tellekanter er like, noen tellekanter er likere enn
andre. Eller?

Å telle tall - telletull
eller tid for nye telletanker

For å nyansere litt må de selvsagt også være gode undervisere, gode veiledere og gode formidlere som helst ønsker å bedrive
forskning innen et for instituttet strategisk felt.
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Medisinsk forskning og
utdanning i ”Sett under ett”

Amund Gulsvik; Styremedlem av LVS
Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Anna Midelfart; Leder LVS,
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 ”Sett under ett – Ny
struktur i høyere utdanning” er en utredning med 23 kapitler, 5 ved-
legg, 176 kildehenvisninger og på i alt 243 sider. Utvalget med 12
oppnevnte personer og 4 sekretærer har anvendt et tidsrom på 20 må-
neder på å levere en innstilling som ikke er enstemmig.
Mandatet med 12 strekpunkter forsøker å inkludere så vel kvalitet,
nytte og geografi som premisser for ny struktur i høyere utdanning
ved universitetene og høyskoler. Med så divergerende målsetninger
kan det være vanskelig å komme fram til gode tiltak.

Medisinsk fagområdet
Det medisinske fagområdet er knapt nevnt i innstillingen, men denne
skjebnen deler det med flere akademiske profesjonsstudier som for ek-
sempel juss, teologi, odontologi; mens sykepleierutdannelsen er kort
omtalt. Det er tankevekkende at tidligere tradisjonsrikt universitetsfag
som medisin har fått så liten oppmerksomhet i en innstilling om høy-
ere utdanning når man kjenner til hvilken kompleksitet det er for
denne utdannelsen i Norge med ansvar fordelt på flere departementer
og institusjoner. Grunnutdanningen foregår ved de fire medisinske fa-
kultetene hvor det for 7-8 år siden også ble tilknyttet forskerlinjer for
medisinske studenter. Dette er Kunnskapsdepartementets ansvar. Tur-
nustjenesten har vært en del av utdanningen og foregår i regionale hel-
seforetak og i kommunale helsetjeneste. Helse- og
omsorgdepartementet har det formelle ansvar for turnustjenesten og
spesialistutdanningen. Forskningsutdannelsen med veiledning fram til
et avhandlingsarbeid og offentlig disputas har vært universitetenes og
Kunnskapsdepartementet ansvar.

Situasjonsbeskrivelsen
Det er stor spredning av forskningsresursene i Norge. Det er mange
små og svake høyskoler med helsefag og dårlig kvalitet av undervis-
ningen og lav produktivitet ved forskningen. Utbyggingen av utdan-
nelsesinstitusjonene er i stor grad blitt styrt av distriktspolitiske
hensyn, mens faglige begrunnelser ikke har blitt tillagt stor vekt. Man
kan reise spørsmål om denne endringen har bidratt til en svekkelse av
norske universiteters internasjonale rangering i de senere årene
Situasjonen ved universitetene er overfladisk analysert. Vi vil påpeke at
de medisinske fakultetene har blitt stadig mindre attraktive for lege-
forskere i faste fulltidsforskerstillinger pga blant annet lav lønn og med
mindre eller ikke tilstedeværelse av driftstilskudd til forskning for den

enkelte forsker. Forskningsinstitusjoner utenom universitetene og høy-
skolene burde ha vært inkludert i innstillingen for å få en fullstendig
oversikt over forskning og høyere undervisning i Norge. Flere institut-
ter uten primær tilknytting til universitetene utfører mye, god og kost-
bar forskning for eksempel innenfor medisinsk epidemiologi. Videre-
og etterutdannelse av leger har nesten utelukkende foregått ved de
store sykehus, og generelt vil vi hevde at universitetene har i liten grad
vist vilje til å prioritere klinisk forskning. I de siste 5 årene har helse-
foretakene overtatt stort sett all finansiering av all klinisk anvendelig
forskning. I helseregionen er det etablert egne ”forskningsråd” (samar-
beidsorganer) som organiserer den kliniske forskningen med kompet-
ansesentre for klinisk forskning og uten tilhørighet til universiteter
eller høyskoler. En stor andel av dagens legeforskere liksom forskere
innenfor økonomi og teknologi i Norge har fått både sin grunn- og
postdoktorutdannelse i utlandet. Disse forhold burde ha vært inklu-
dert i situasjonsbeskrivelsen av strukturen ved høyere medisinsk ut-
dannelse.

Forståelse av utviklingstrekkene.
Det er en krevende oppgave å se 10 til 20 år fram i tiden, og i en slik
tidshorisont skal man ivareta flere mål som står i et spenningsfylt for-
hold til hverandre. Tenker vi oss 20 år tilbake i tiden, og ser framover,
er det mange utviklingstrekk vi neppe kunne forutse. I lys av den store
resursinnsatsen til strukturendringer som er hovedforslaget i innstil-
lingen så kan det lett oppfattes at de foreslåtte tiltak er for omfattende,
arbeidskrevende, kostbare og lite treffsikre. Vi forventer innenfor den
høyre medisinske utdannelsen at samarbeidet mellom de medisinske
fakultetene og de større sykehusene om undervisning og forskning
spesielt klinisk forskning vil forsterke seg.

Hovedutfordringene i norsk høyere utdanning
For den medisinske basisutdannelsen er hovedutfordringene å rekrut-
tere og beholde forskningsinteresserte leger for å gi medisinske studen-
ter en forskningsbasert undervisning. Det er et overordnet ansvar for
legeutdannelsen ved universitetene i Norge at den skal ligge på et høyt
internasjonalt nivå og at profesjonsutdannelsen er basert på de nyeste
kunnskaper innen forskning og fagutvikling. En slik oppgave krever at
de vitenskapelige ansatte ved universitetene får anledning til å drive
aktiv og målrettet egen forskning i frontlinjen av dagens forskning.
Tid og forutsigbare resurser til forskning er således den sentrale utfor-

Basis-, klinisk videre- og etter utdannelse samt forskerutdannelsen kan stå ved et veiskille hva
angår forskningsbasert og forskerbasert legeutdannelse. Andelen av legeforskere blant norske
leger er fallende. Stjernøutvalgets innstilling viser ingen vei ut av denne negative utviklingen,
men kan muligens forsterke en uønsket utvikling for det medisinske fagområdet.
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dringen for institusjonene som er pålagt å gi forskningsbasert under-
visning. Forskningsmidlene må i høyere grad samles på miljøer som
har høy vitenskapelig produksjon og bredt nasjonalt og internasjonalt
samarbeid.

Spredning av forskerutdanningen.
Forskerutdanningen innenfor medisinske fag har de siste tretti årene
hatt en kraftig opptrapping og spesielt har antallet økt av forskerut-
dannete personer uten basisutdannelse som lege. I 2005 omfattet sti-
pendiater med medisinsk grunnutdanning bare 17 % av alle
stipendiatene innenfor basalmedisin, 20 % innenfor samfunnsmedisin
og 62 % innenfor klinisk medisin. Et uløst problem for mange av de
uten medisinsk grunnutdanning har vært å finne faste arbeidsplasser
etter forskningsutdannelse hvor de får anledning til å anvende sine
forskningskunnskaper. Etablering av forskerlinjer i medisinsk grunn-
utdanning er et synlig bevis til vilje på å snu utviklingen. Så langt er
det ikke dokumentert at dagens produksjon av unge leger med struk-
turert forskningsopplæring fra forskerskoler fremelsker ildsjeler og en-
tusiastiske, kreative forsker som ikke lar seg friste av betydelige bedre
lønnsmuligheter i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Forskerskolene må bare etableres ved institusjoner hvor forskerutdan-
ningen er i tett kontakt med sterke, internasjonale forskningsgrupper.
Problemet som reiser seg nu er begrenset veiledningskapasitet og et
stadig mindre antall legeforskere i hovedstillinger ved universitetene.
Forskere i hovedstillinger ved universitet med annen basisutdannelse
enn medisin har vist begrenset vilje og interesse for å rekruttere og vei-
lede stipendiater med medisinsk basisutdannelse. De mange model-
lene for forskerskoler som anvendes i dag må kritisk evalueres på
nasjonalt nivå. Det vil være uheldig om institusjonene allerede nå blir
pålagt en modell for forskerskoler som skal gjelde alle fag og fagområ-
der.

Kvaliteten i profesjonsutdanningen ved høgskolene
En rekke høringer og vurderinger har avdekket at utdanningen i en
rekke helsefag på høgskolenivå ikke tilfredsstiller NOKUTs krav til ut-
danningsnivå av lærerstab. Et påtvunget undervisnings- og forsknings-
samarbeid mellom høyskoler og universitetene kan lett foregå på
høgskolens premisser. Det er ikke riktig vei for det medisinske fagom-
rådet å slå sammen høyskoler og universitetene til store undervisnings-
enheter med stor faglig bredde og store nivåforskjeller i
forskningskompetanse. Det kan være bedre å etablere et skarpere skille
mellom utdannelsesinstitusjoner som ikke forventes å drive med
forskning og tunge forskningsbaserte institusjoner.

Konsentrert satsing innen forskning
Medisinsk forskning bør samles på miljøer som har høy vitenskapelig
produksjon av meget god kvalitet og internasjonalt samarbeid. I dag
fordeles offentlige forskningsmidler på for mange små og mellomstore
institusjoner som har begrensete muligheter for å drive egen forskning
på et høyt internasjonalt nivå. Framtidige sentre for fremragende
forskning må fortrinnsvis etableres hvor forskningsgruppene har gode,
innovative hypoteser/forskningsspørsmål, hvor forskningsmiljøene har
dokumentert høy kvalitet, og som har vist at de kan dra med seg
mange kliniske og parakliniske fagområder i sin forskning. Bare slik
kan vi i framtiden få en undervisning av medisinske studenter og
videreutdannelse av leger med lærekrefter som har god lege- og for-
skerkompetanse.

Nasjonal styring i forhold til institusjonens autonomi
Ved en finansiell sulteforing av universitetene med reduserte basistil-
skudd og liten offentlig og industriell finansiell støtte får institusjonell
autonomi begrenset betydning. I praksis blir det en nasjonal styring av
arbeidsoppgavene mot den profesjonelle utdannelsen som er verken

forskningsbasert eller forskerbasert.
I Norge har vi i dag valgte og tilsatte instituttstyrere og dekaner. Erfa-
ringene tyder på at demokrati prinsippet har blitt svekket og nedleg-
gelsen av kollegiale organer har gått for langt. Vi avventer en kritisk,
nasjonal evaluering av disse ledelsesmodellene. Den bør initieres av
Forskningsrådet eller Kunnskapsdepartementet for å avklare hvilke
modeller som er mest effektive for forsknings- og undervisningsfunk-
sjonen ved de medisinske fakultetene.

Hva vi savner i innstillingen: Den nederlandske modellen?
Regionale helseforetak og instituttsektoren er viktige utdannelses- og
forskningsinstitusjoner innenfor basis- og spesialistutdannelsen for
leger i Norge. Stjernøutvalgets innstilling referer meget kort den dis-
kusjon som pågår om en mulig løsrivelse av de medisinske universi-
tetsmiljøene fra moderinstitusjonene med opprettelse av egne
medisinske sentre/skoler. I Nederland opprettet de i 2003 syv slike in-
stitusjoner til fortrengsel for de tidligere medisinske fakulteter, og i
Sverige og USA har de beste, tradisjonsrike medisinske utdannelsesin-
stitusjonene alltid hatt en slik modell. Egne medisinske forsknings- og
undervisningsmiljøer knyttet opp mot de store universitetsklinikkene
kan bli et spesielt attraktivt alternativ i Norge hvis de medisinske fa-
kultetene blir pålagt oppgaver som ikke har noe direkte å gjøre med
profesjonsutdannelsen for leger. Her er nemlig undervisning og forsk-
ning helt avhengig av hverandre. Den nederlandske modellen kom til
anvendelse fordi de observerte en stadig større andel av klinisk forsk-
ning, bruk av felles laboratorier, og en stadig diskusjon mellom uni-
versitet og sykehus om hvem som skal betale for hva. Situasjonen er
således svært lik forholdene i Norge i dag. I løpet av de årene den har
virket har den gitt et tilfredsstillende antall leger med god utdannelse,
et raskt økende antall vitenskapelige publikasjoner av god kvalitet og
en eksplosivt antall doktorgrader. Denne forsknings- og undervis-
ningsenheten for medisin har en løs tilknytting til universitetene med
en formell representant i de styrende organer. Det er ikke tegn på
noen av-akademisering av det medisinske fagområdet eller mindre
translasjonell forskning med relasjon til basalforskningen.
En modell bør derfor også utredes hvor de medisinske fakultetene i
Norge er organisatorisk løftet ut av universitetssystemet og over i syke-
husorganisasjonen. Uavhengighet og langsiktighet må også være forut-
setninger for slike medisinsk akademier. Ansettelse av vitenskapelige
ansatte må fortas etter de samme kriteriene som i dag anvendes ved
universitetene. Et system med en arbeidsgiver med ansvar for forsk-
ning og undervisning på alle nivå innen medisin har åpenbare forde-
ler. Forenkling av administrasjon og ansvar for felles oppgaver innen
undervisning, forskning og behandling av pasienter vil være en ge-
vinst. Her ville det være mulig å honorere lang utdannelse som både
spesialist og forsker. Utdannelsesstillingene som lege til forsker (dok-
torgradsstipendiat) og til spesialist (lege i spesialistutdannelse) vil
kunne avlønnes likeverdig med like muligheter for overtidsbetaling.
En større grad av samordning av legeutdannelsen ved de fire medisin-
ske fakultetene i Norge ville være ønskelig, og utdannelsen burde kva-
litetssikres i en europeisk samhandling på lik linje med annen lavere
skolegang og utdannelse i Europa.

Konklusjon
1. Strukturen ved medisinsk forskning og utdannelse ved universite-
tene i Norge er stemoderlig behandlet i Stjernøinnstillingen.
2. En tvungen undervisnings og forskningssamarbeid mellom de me-
disinske fakultetene og helsehøyskolene vil kunne ytterligere forringe
forskningsmulighetene for legeforskerne ved universitetene.
3. En ny struktur og modell bør utredes som går ut fra de fire univer-
sitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø med samarbei-
dende sykehus for å gi en felles, forskningsbasert basal- og spesialist
utdannelse som også inkluderer enheter for fremragende forskning.
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Høringsuttalelse:
NOU 208: Kjønn og lønn

I den interne høringsrunden i Legeforeningen oversendte styret i LVS følgende
høringsuttalelse i mai 2008:

Generelt om kvinners og menns lønn
Innstillingen presenterer en bred gjennomgang av fakta og mulige årsaker, både nasjonalt og interna-
sjonalt, til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Innstillingen fokuserer ikke spesifikt på legeyrket, men lønnsforskjellene er kjent fra andre kilder. For
eksempel viste tall fra Statistisk sentralbyrå i 2007 at det var en større reallønnsnedgang for kvinnelige
leger enn for mannlige leger i dette året. Når overtidsgodtgjørelsen ble medregnet (totallønn), var ut-
viklingen for mannlige leger 3,7% og for kvinnelige leger 1,6%.
I samme periode har prisstigningen vært 6,0% (Tidsskr. Nor Legeforen 10; 2007). Lønnstall i 2006
viste at kvinnelige leger tjente omtrent 10 000 kr. mindre enn mannlige kolleger (Statistisk Sentral-
byrå, 2006).
Levekårsundersøkelsen foretatt av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) i 2005 viste at det var lønns-
forskjeller mellom kvinnelige og mannlige leger i akademiske stillinger ved universitetene. Undersø-
kelsen viste også at legeforskernes lønn ikke avspeilet belønning for deres vitenskapelig aktivitet
(Tidsskr Nor Legeforen 16: 2007).

I de siste 10 år har kjønnsbalansen blant leger blitt radikalt
endret fordi flere kvinner studerer medisin enn tidligere. Kvin-
nene utgjør i dag flertallet av medisinske studenter, med ca 65 -
70 % av studentene ved de medisinske fakulteter i Norge. Lig-
nende situasjon rapporteres fra England og flere andre euro-
peiske land. Det forventes at det blir flertall av kvinner blant
legene i Norge fra året 2016.
På grunn av den endrede kjønnsbalansen blant leger er det
meget viktig å analysere grundig lønnsforskjeller mellom
kvinner og menn for å kunne treffe tiltak som vil kunne mot-
virke en svekket lønnsdannelse i fremtiden. Målet bør være lik
avlønning for kvinner og menn. Det er også viktig å beholde
fokus på lønnsforhold i andre yrker med tilsvarende utdanning,
kompetanse og arbeidsforhold som for leger.
Likelønnsproblematikken i legeyrket omfatter erkjennelsen av
verdsetting av ulike type arbeidsoppgaver knyttet til arbeid som
lege. Etter vår mening bør dette måles ikke bare i form av
kvantifiserbare fakta som antall konsultasjoner, operasjoner
eller timer overtidsarbeid, men også i form av kvalitative para-

metre som pasient tilfredshet, preferanser, og faglige kriteria.
Også i andre land diskuteres kjønnsbalansen blant leger: I Eng-
land har statistiske data vist noe større produktivitet blant
mannlige leger sammenlignet med de kvinnelige mens det er
færre klagesaker for kvinnelige enn mannlige leger.
I takt med økende studentandel av kvinner har det vært en
betydelig vekst i kvinneandelen for både doktorgradskandidater
og førsteamanuenser i medisin. Det er en paradoks at andelen
av kvinnelige professorer og forskere i faste stillinger er fortsatt
ganske lav og vokser ikke i takt med den økende andel kvinne-
lige leger. Ifølge den siste rapport fra NIFU STEP (2008) ser
det ut til at det er blitt færre menn i førsteamanuensisstillinger i
medisin, slik at økningen i kvinneandelen blant medisinske
professorer i det siste til dels kan forklares med færre mannlige
søkere. LVS har registrert en reduksjon i antallet av leger i pro-
fessor I stillinger i medisin i løpet av de siste tre år ( fra 220
professorer registrert i 2005 til 193 professorer i 2007) (Dnlf
register, A. Taraldset)).
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”Man skal jobbe for å henge med”
Statssekretær Jens Revold om EU-samarbeid

SAGT PÅ SEMINAR:

Vurdering av tiltak og virkemidler:
I kapitlet om vurdering av virkemidler og tiltak henviser utred-
ningen til både nasjonale og internasjonale erfaringer med til-
tak for likelønn. Det blir pekt på at i Norge er opplysninger om
kollegers lønn ikke tilgjengelige for den enkelte arbeidstaker
slik at det ikke er mulig å sammenligne sin lønn med andre. ”
Rett til likelønn kan derfor sies å være rett til en lønn som man
ikke har rett til å vite hva det er.” Slik blir likelønnsbestem-
melsen lite effektiv.
Utredningen omtaler videre en rekke undersøkelser som har
analysert ulike virkemidler for likelønn, blant annet håndtering
av likelønnsspørsmål i den norske forhandlingsmodellen. Det
blir konkludert med at selv om gjennomgangen av lønnsopp-
gjørene viser at det ble satt fokus på likelønn i de siste 10 år, og
kvinnedominerte forhandlingsområder har fått sin del av lønns-
veksten, har altså forhandligsmodellen ikke maktet å endre rela-
tive lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Systemet
fortsetter altså å reprodusere ulikhet.

Utredningen peker imidlertid på enkelte proaktive tiltak i ut-
landet som har ført til en bedre balanse i lønnsforhold mellom
kvinner og menn. LVS ønsker spesielt å fremheve tiltak for å
fremskaffe bedre og lettere tilgjengelig statistikk, slik det ble
innført i Finland og i Sverige. Dette er hjemlet i lov om kart-
legging og identifisering av problemområder og pålagt arbeids-
givere. Både i Sverige og i Finland må arbeidsgivere med mer
enn 10 ansatte hvert år kartlegge og analysere lønnssystemer,
lønnsforskjeller og utarbeide handlingsplan for likestilling.
Etter vår mening vil et slikt lovhjemlet krav bidra til å frem-
skaffe detaljert oversikt over aktuelle lønnsforhold blant
kvinner og menn ,og gi dermed godt utgangspunkt i forhand-
lingssystemet.
Når det gjelder arbeidsvurdering med måling av arbeidets
verdi som virkemiddel, er vi enige i at det kan i praksis være
vanskelig å omsette resultater fra disse målingene til penger.
Dette skyldes delvis i at kvinner og menn arbeider i ulike virk-
somheter. I medisin vil det gjelde ulike fagområder hvor
kvinnelige og mannlige legers innsats vil kunne vektes helt for-
skjellig fra ulike ståsted, og spesielt dersom man legger stor vekt
på økonomiske faktorer i helsetjenesten.
Utredningen presenterer ellers meget få og overfladiske tiltak
for utjevning av kjønnsubalansen i akademia i Norge (2 sider) .
Dette er meget skuffende og fortjener etter vår mening beretti-
get kritikk, tatt i betraktning kvinners inntog i akademia i
Norge i den senere tid.

Forslag til tiltak

Dette kapittelet er det mest skuffende i utredningen.

Flertallet i Likelønnskommisjonen foreslår å styrke Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet. Vi støtter dette forslaget
dersom det kommer til å resultere i konkret styrking av like-
lønnsarbeid, blant annet med forankring av ansvaret for utar-
beidelse av løpende lønnstatistikk, lignende som i Sverige og
Finland.

Vi støtter videre forslaget om lønnsloft for kvinner i offentlig
sektor men ikke slikt det blir foreslått i utredningen. Det fore-
slåes at lønnsløftet knyttes til bevilgning av friske midler over
statsbudsjett, om lag 3 milliarder, som i forbindelse med tariff-
revisjon vil kunne brukes til å heve lønnsnivået i offentlig sek-
tor. Tiltaket foreslåes videre begrenset til yrkesgrupper hvor mer
enn to tredjedel av de ansatte er kvinner.
Et slik tiltak vil ikke bidra til utjevning av lønnsforskjeller
mellom kvinnelige og mannlige leger, hverken i helsevesen, eller
i akademia. Og antagelig i liten grad i andre grupper i akade-
miske stillinger heller.

Vi støtter også forslaget om at lønnsveksten i offentlig sektor
kan være høyere enn i privat sektor for å jevne ut lønnsforskjel-
ler mellom kvinner og menn. Dette spesielt med utgangspunkt
i dagens situasjon hvor flertallet av kvinner arbeider i offentlig
sektor, og det er betydelig forskjell i avlønningen mellom den
offentlige og private sektor i Norge.

Vi støtter også forslaget om rettigheter etter endt foreldreper-
misjon med tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg -
som minimum- ved tilbakekomst til arbeidsplassen. Dessuten
forslag om tiltak til å rekruttere kvinner, herunder kvinnelige
leger, til ledende stillinger.

Konklusjon
Etter vår mening er utredningens styrke en grundig analyse av
mulige årsaker til lønnsubalansen mellom kvinner og menn
blant dagens arbeidstakere. Utredningen er lite konkret når det
gjelder tiltak for likelønn. Vi synes også at det er svært uheldig
at det blir foreslått tiltak som kun skal gjennomføres for en-
kelte arbeidsgrupper.

”Å satse på forskning og utdanning er god og fremtidsrettet politikk”

SAGT PÅ SEMINAR:
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Welcome to the 2nd conference on 

Scientific Publishing in Biomedicine and Medicine 

Oslo, Norway 
 

How to increase the visibility and impact of 
your research? 

 
The conference addresses two major themes essential to  
research scientists and academic clinicians:

• What are the tangible benefits and disadvantages of Open Access publishing? 
• Can bibliometrics be employed to evaluate research at the level of the researcher, 

the department, the institute and even at the country or federation level? 
 
Join the conference from 4th September till 6th September 2008 in Oslo, Norway. 
Conference fee: Early bird bookings until 30th June 2008: 2000 NOK. Graduate and 
medical students can apply for free registration (this will not include the conference 
dinner Friday evening). 
 
The main topics are “all about Open Access” and “scientometrics, Bibliometrics & 

the Quantitative Evaluation of Research: Evaluating Articles, People & 

Institutes”. 
 
The keynote speakers are: Graham V Lees, Sijbolt J Noorda, Alma Swan, 
Robert Kiley, Stephen Pinfield, Kaitlin Thaney, Håkan Carlsson, Michael Mabe, Anthony 
van Raan, Mary Van Allen, Richard Gedye, Howard Browman, Ed Pentz, Rune Nilsen. 
 
For more information: http://www.ecspbiomed.net/

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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Sorgenfriveien 9
Telefon 73 82 12 12

firmapost@offset-trykk.com

• 7037 Trondheim
• Telefax 73 82 12 19
• www.offset-trykk.com

Vi tilbyr
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Konvolutter

Visittkort

Brosjyrer

Bøker

Plakater

Etiketter

Tidsskrifter

Flyveblad

Banner

CD-cover

& mye mer!

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitene

Oslo 1. amanuensis Svend Davanger
Professor Christian A. Drevon (vara)

Bergen Professor/overlege Amund Gulsvik
Professor Einar Arvid Svendsen

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

Tromsø P.t. ingen hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt UiT

Det nye
LVS-styret

Som ung og nyutdannet doktor var
jeg distriktslege et års tid - i dag
heter det jo kommunelege. Det var
på en øy på Vestlandet hvor det, i
tillegg til distriktslegen, også var en
distriktstannlege. En natt i 2-tiden
ble jeg vekket opp av en mann som
snakket med en stemme som om
han hadde en potet i halsen. Jo, -
'doktaren må koma med ein gong' -
for han hadde 'so gyselig vondt i
kjeften'. Etter å ha fått roet han litt
ned fikk jeg greie på at han hadde
vært hos distriktstannlegen dagen
før, og fått trukket en jeksel hvor
det hadde utviklet seg en byll. Og
nå hadde han intense smerter - 'som
om heila andletet vil sprengjast'. Og
det var det liten grunn til å tvile på.
Riktignok hadde jeg vært borti
noen tannkasus før, til og med truk-
ket noen tenner, men noe særlig lyst

til å stå
opp om
natten
for en
tannbyll
hadde
jeg ikke.
Så jeg
sa han
fikk
ringe
dis-
trikt-
stannlegen, som han jo hadde vært
hos tidligere på dagen, for hjelp.
Svaret? - 'Nei, men da går jo'kje an
å vekkja folk mitte på natto!'

Professor Per Omvik, Dekanus
ved Det medisinske fakultet, UiB

S M I L E H U L L E T

” Hvor bredt er egentlig
et bredt samtykke?”

Jon Lekven, professor, UiB

SAGT PÅ SEMINAR:
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LVS Orkidépris ‘08
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Av Fredrik Müller, styremedlem LVS
Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å opprette Orkidéprisen, og årets utdeling ble der-
med den 3. i rekken. Orkidéprisen tildeles personer som påskjønnelse for fremra-
gende innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i
Norge.
Prisen ble delt ut på LVS’ årsmøte i Bergen 17/4.

Årets prisvinner ble presentert som følger:
Vedkommende er født i 1942, var ferdig lege i 1967 og deretter vit.ass. ved Farmakologisk
institutt ved Universitetet i Oslo fra 1970 til 1974. Dette resulterte i doktoravhandlingen

”Adrenergic receptors in the rabbit uterus” i 1974. Etter to år som førsteamanuensis spesialiserte
prisvinneren seg i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har hatt en lang klinisk karriere, til dels
med temmelig tøff vaktbelastning. Vedkommende ble professor i fødselshjelp og kvinnesykdom-

mer i 1993. Ved siden av det kliniske arbeidet har prisvinneren veiledet en rekke stipendiater og stu-
denter og kan vise til en omfattende publikasjonsliste med 60 originalartikler, 73 oversiktsartikler og 41 lærebøker og
kapitler i lærebøker. Blant annet ble nåværende president i legeforeningen veiledet frem til doktorgrad i 1990 av pris-
vinneren. Det må opplyses at
vedkommende ikke har hatt en
times definert forskningsfri
siden 1977, ei heller sett seg i
stand til å ta ut overlegepermi-
sjon da det alltid var viktige ar-
beidsoppgaver i sykehuset som
skulle gjøres. Vedkommende har
også vært medlem i en rekke ko-
mitéer og utvalg, har vært ”asso-
ciate editor” i Acta Obstetricia
et Gynecologica Scandinavica i
23 år og har hatt verv både i det
tidligere NAVF og det nåvæ-
rende Forskningsrådet.
Fra 2007 har hun vært studiede-
kan ved det medisinske fakultet
ved Universitetet i Oslo.
Ved sin kliniske og akademiske
karriere er prisvinneren et for-
bilde for yngre kolleger.

Hun lever på alle måter opp til
Orkidéprisens formulering,
nemlig å hedre en fremragende
innsats for å fremme interessene
for leger i vitenskapelige stil-
linger i medisin i Norge.

Britt-Ingjerd Nesheim, gratule-
rer så mye med årets Orkidépris!
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