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Invitasjon til årsmøte i Tromsø
Klikkere i undervisningen

LVS’ krav til staten og Spekter



Styret & sekretariat i LVS for 2011 - 2013

Leder                                    
Professor Kirsti Ytrehus
Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt 
for medisinsk biologi, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø
Tlf.  arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Medlem 
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fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Tlf.  arb: 22 85 11 25 
Fax.: 22 85 12 78
E.mail: anne.spurkland@labmed.uio.no
Mobil: 415 74078

Medlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  Fax: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Mobil: 917 50 145

Medlem
Professor Christian Vedeler
Universitetet i Bergen, 
Seksjon for nevrologi
Tlf. arb: 55 97 50 70  Fax: 55 97 51 65
E-mail: christian.vedeler@helse-bergen.no

Medlem
Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen 
Det medisinske fakultet i Oslo, Seksjon for 
allmennmedisin
Tlf.arb: 22 85 05 50  Fax: 22 86 06 50
E-mail: e.s.kristoffersen@medisin.uio.no 
Mobil: 976 65 483

Varamedlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf.arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 73 52 
35 53    Fax: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Mobil: 934 48 912   

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad, 
Tlf. arb: 77 62 61 25   Fax: 77 62 72 58
E-mail: gro.ostli.eilertsen@unn.no
Mobil: 930 13 289

 

Varamedlem 
Postdok Bettina Husebø
Universitetet i Bergen, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Tlf. arb: 55 58 61 00  Fax: 55 58 61 30
E-mail: bettina.husebo@isf.uib.no
Mobil: 480 94 660

Rådgiver, jurist  
Lene Brandt Knudsen 
Lene.Brandt.Knutsen@legeforeningen.no
Den norske legeforening 
Jus og arbeidsliv 
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 60 
Mob: 970 16 539

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  
Fax: 23 10 91 50
Mobil: 909 71 915
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Kunnskapsdepartementet arbeider med en ny for-
skningsmelding. Den kommer i kjølvannet av det 
som kalles Fagerbergutvalget som hadde til oppgave 

å vurdere om det er god nok sammenheng mellom de offen-
tlige ressurser som settes inn i forskningen og de resultatene 
samfunnet får tilbake. Mange av oss er derfor spente på hva 
som blir fokus i den nye forskningsmeldingen. Den nye for-
skningsmeldingen vil også komme etter NFR evalueringen 
av medisin og helsefag. Vil noen av de rådene som ble gitt 
bli tatt til følge? Det er ikke alltid samsvar mellom vedtatt 
strategi og handling når alle offentlige tiltak summeres. 
Fasiten får vi i ettertid.  

Som forsker får vi jevnlig spørsmål om hva som kommer ut 
av arbeidet vårt. Hva har vi funnet ut, hva kan det brukes 
til? På egne vegne er ikke dette alltid så lett å svare på fordi 
et skikkelig svar krever historiens perspektiv. I en større 
sammenheng er det ikke antall publikasjoner som er det 
riktige svaret. Et eksempel på resultatet av intens, kostnad-
skrevende og langsiktig forskningssatsing er den internas-
jonale HIV og AIDS forskningen. For noen tiår siden var 
problemstillingen, hva slags sykdom dreier dette seg om? 

 Vil det i det hele tatt bli mulig å hjelpe de som bærer 
smitte? I dag er problemstillingen en annen. Det er forskjel-
len mellom fattig og rik og den globale økonomien som er 
i fokus. Hvordan sikre verdens fattige HIV smittede samme 
tilgang på medikamenter som det vi kan tilby i Norge i 
dag? Kanskje skulle vi bruke mer tid på å forklare politikere, 
beslutningstakere og journalister forskningens langsiktige 
perspektiv? Det er ikke er nok med 3årige prosjekter for å 
oppnå resultater av betydning, det må tenkes i tiår. Kanskje 
skal vi etterlyser denne type perspektiv i utvalg og utredn-
ingsarbeid? Kanskje kan vi også ha nytte av et slikt overb-
likk i eget forskningsarbeid?
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Kjære kollegaer!

LVS-info har fått ny redaktør. Styret er svært fornøyd med at stipendiat ved 
Nasjonalt senter for stamcelleforskning cand. med. Rune B. Jakobsen har 
takket ja til redaktørjobben og vi ønsker ham lykke til med arbeidet.

 ”
For noen tiår siden var problem-

stillingen, hva slags sykdom dreier 
dette seg om? Vil det i det hele tatt 

bli mulig å hjelpe de som bærer 
smitte?

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

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



En medfødt dårlig evne til å takke nei til utfordringer 
førte til at jeg nå sitter og skriver denne lille teksten 
som helt fersk redaktør i LVS-info. 

Med liten kunnskap om LVS spesielt og tillitsvalgtarbeid 
generelt var landsrådsmøtet en særdeles spennende og 
engasjerende opplevelse - og jeg ser frem til en bratt læring-
skurve som redaktør.  

I denne utgaven kan du lese om landsrådsmøtet på Lysebu 
8 .- 9. februar, resultatet av tariffkonferansen og revisjonen 
av prinsipprogrammet. En artikkel om klikkere i under-
visningen er det også funnet plass til.

Ikke minst er det invitasjon til årsmøte og spennende 
årsmøteseminar om forskningspolitikk i Tromsø 18. og 
19. april. Har du ikke allerede meldt deg på etter å ha fått 
invitasjon i posten, så gjør det nå!
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LVS - leger i vitenskapelige stillinger? Jeg kan ikke huske å ha hørt om det… 
Eller kanskje – sto det ikke et eller annet i Tidsskriftet på de sidene bakerst som 
jeg som regel blar raskt gjennom?
Dette var tankene da jeg for få måneder siden ble hanket inn av et 
styremedlem i kantina på Domus Medica, der jeg nå tråkker mine sko som 
stipendiat.

Ny REDaKTøR

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

Kort om redaktøren
• Født og oppvokst i Danmark, siden 2000 bosatt
 i oslo.

• Cand.med. med forskerlinje fra Uio 2008

• Sykehus- og distriktsturnus i Drammen 2008 - 2010

• Ph.d-stipendiat ved Institutt for medisinske  
 basalfag Uio og nasjonalt senter for stamcelle-
 forskning 2010-

• Medlem i fagplanutvalget for KLoK-faget
 (Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitets-
 forbedring) med ansvar for avvikling av tverr-
 faglig simuleringskurs for medisin-, sykepleier-
 og anestesisykepleierstudenter. 

TA KONTAKT!
•	 Brenner	du	for	saker	innenfor	medisinsk	forskning	eller	legeforskeres	arbeidsvilkår?
•	 Har	du	synspunkter	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?
•	 Har	du	morsomme,	lærerike,	interessante,	spennende	historier	fra	undervisning
 eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO
- kontakt redaktøren på r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Per Brodal har som første foreleser ved det medisinske 
fakultet tatt i bruk såkalte klikkere i undervisningen. 
Klikkerne engasjerer, og hjelper både student og lærer.

Det er tidlig mandag formiddag. Stemningen er god i Nye 
auditorium 13 ved Domus Medica. Per Brodal er akkurat 
ferdig med sin forelesning om ryggens anatomi, og 74 stu-
denter sitter med hver sin klikker i hånden, klare til å gi sin 
tilbakemelding til spørsmålene Brodal stiller.

TurningPoint - et verktøy for tilbakemelding
TurningPoint er et trådløst klikker-system som gir foreleser 
umiddelbar tilbakemelding på de spørsmål han stiller. Hver 
student får utdelt en trådløs brikke som ligner på en liten 
kalkulator. Når spørsmål kommer opp på storskjerm, klikker 
studentene på aktuelt svaralternativ. Klikkerne overfører 
dataene direkte til foreleserens pc, og fordelingen av svar på 
de ulike alternativene vises på storskjerm i form av kolonner 
og grafer.

Dataprogrammet er enkelt å sette seg inn i og ta i bruk. Kan 
du bruke PowerPoint, kan du også bruke TurningPoint.

Den interaktive teknologien bedrer kommunikasjonen 

mellom foreleser og studenter, og løfter med enkle midler 
kvaliteten på undervisningen.

Studentene tester bruk av klikkere i Professor Brodals anato-
miundervisning. Klikkerne gir raskt svar på om undervis-
ningen treffer, ifølge Per Brodal. Han får vite hvor mange 
studenter som har forstått poengene han har prøvd å få frem. 
Måten studentene svarer feil på, belyser vanskelige temaer. 
Brodal kan dermed vurdere om noe av stoffet må forklares 
på nytt, eller utdypes. 

Svarene er anonyme, så ingen blir hengt ut selv om man ikke 
har svart riktig. Det er for øvrig mulig å få tilbakemelding 
per bruker, slik at man kan se om det er noen som hele tiden 
svarer riktig eller galt.

De faglige spørsmålene fungerer også som en god repetisjon 
for studentene. De får en pekepinn på om de har forstått 
stoffet riktig, og om det er noe de trenger å arbeide mer 
med.

Verktøyet kan i tillegg brukes til å holde avstemninger, eller 
til å innlede en diskusjon ved å komme med en påstand og 
drøfte svarresultatene i etterkant.

Evaluering av forelesningen
Per Brodal starter med faglig evaluering: “Ryggens anatomi – 
prøv deg selv!”. En rekke spørsmål relatert til undervisningen 
stilles. Etter at studentene har gitt sitt svar, kommenterer 
Brodal resultatene. Ifølge Brodal gir evalueringen ham nyttig 
informasjon.

– Jeg rakk ikke alt jeg hadde tenkt å gjennomgå, men ser 
av resultatene at det var et rimelig tempo på stoffet som ble 
gjennomgått.

Brodal stiller deretter spørsmål om gjennomføring av forele-
sningen: ”Jeg oppfatter stoffet i foreleseningen som relevant 
for klinikken”, ”Tempoet i forelesningen var…”, og ”Jeg fikk 
godt læringsutbytte i forhold til anvendt tid”. Til slutt spør 
Brodal: ”Vil jeg anbefale neste kull å gå på denne forelesnin-
gen?” 100% av studentene svarer ja.

KLiKKERE i uNDERViSNiNgEN
   AV BRITA SCHEEL REY   FoTo: GUnnAR F. LoTHE

De siste skal bli de første står det visst skrevet et sted. Per Brodal, mangeårig professor ved avdel-
ing for anatomi i Oslo og sentral aktør bak omlegningen av studieordningen i Oslo (Oslo96) fikk nylig 
emeritusstatus. Men det har ikke gjort ham redd for å prøve nye veier i undervisningen.
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Populært blant studentene
Studentene er veldig positive til den nye evaluerings- 
metoden.

– Denne formen for evaluering er veldig bra, sier student Ida 
Susanna Fattah.

– Det avdekker hva vi eventuelt misforstår. Hvis noe har gått 
litt fort underveis i undervisningen, er det mulighet for op-
pklaringer etter klikkingen. Da tar vi med oss riktig budskap 
fra undervisningen tilbake til lesesalen. Eventuelt kan vi 
diskutere videre på kollokvie, fortsetter Fattah. Hun synes 
Brodal er en glimrende foreleser.

– Han tenker nytt, og viser at han er opptatt av undervisn-
ing. Han respekterer studentenes tilbakemeldinger, sier hun.

Satsing ved fakultetet
Dekan Frode Vartdal er også tilstede denne formiddagen. 
Han er veldig fornøyd med at teknologien er innført ved 
fakultetet. Men ikke alle vitenskapelige ansatte er like kom-
fortable med å undervise.

Fakultetet ønsker derfor å innføre kurs i presentasjon-
steknikk for alle som ønsker det. En mulighet er å arrangere 
et 2-timers frivillig kurs hvert semester. Når man er trygg 
på sin egen rolle som foreleser, er det også lettere å ta klik-
kere i bruk og la seg evaluere. Brodal bekrefter at man som 
foreleser må tørre å få sannheten når man tar i bruk denne 
teknologien. Studentens svar er klar tale!

Professor Per Brodal, IKT-ansvarlig Per Grøttum og dekan 
Frode Vartdal etter evaluering med klikkere. Ifølge Vartdal 
bidrar den interaktive evalueringen til at forelesningen får 
mer oppmerksomhet. Studentene skjerper seg på en god 
måte i forkant av undervisningen, når de vet at de skal evalu-
ere innholdet i etterkant. De lytter også mer oppmerksomt, 
siden de vet at de vil være med på en quiz på slutten. Selv 
om undersøkelsen er anonym, liker man ikke å havne i feil 
svarkolonne på storskjermen.

Etter klikkeseansen, spør Vartdal studentene om slik inter-
aktiv evaluering er noe de ønsker mer av. Han får et klart JA! 
til svar.

Teknisk ansvarlig for klikkerne, Per Grøttum, er også tilstede 
på Brodals forelesning. Ifølge Grøttum vil fakultetet gå til 
innkjøp av 150 nye klikkere. Dermed vil alle forelesere som 
ønsker det, kunne ta verktøyet i bruk.

Avslutningsvis forteller Per Brodal at han har prøvd klikkere 
før, men det er først denne høsten han for alvor har tatt dem 
i bruk i undervisningen. Brodal anmoder studentene om å 
be andre forelesere bruke klikkere, og spre det gode budskap!

Blir det slik som både han, Frode Vartdal og ikke minst 
studentene ønsker, vil antall forelesere som ber studentene 
sine klikke på slutten av hver forelesning, øke betraktelig i 
året som kommer.



Leder Kirsti Ytrehus innledet landsrådsmøtet. Hun tok 
opp sentrale utfordringer for LVS og for legeforskeres 
arbeidsforhold. Andre temaer som ble berørt var fall-

ende medlemstall i LVS, NFR-evalueringen (de frie forsk-
ningsmidler må økes og det må sikres muligheter for yngre 
forskeres satsning), og karriereveier for leger som ønsker 
ph.d./postdoc-løp parallelt med klinisk spesialisering. Etter 
dette redegjorde president Hege Gjessing for de saker som 
Legeforeningen sentralt var sterkt engasjerte i. Utkastet til 
ny fastlegeforskrift hadde tatt mye fokus, og man kunne vel 
spore en viss forundring over departementets og statsrådens 
fremgangsmåte. 

Legeforeningen jobbet intenst med høringssvaret fra 
Legeforeningen på mange fronter og presidenten uttrykte 
beundring over måten allmennleger, både i akademia og 
generelt, hadde tatt til motmæle over hele Norge. For øvrig 
kom presidenten også inn på OUS-saken der det for øyeb-

likket var litt roligere etter 
ansettelse av ny direktør. 
Likevel er det mange ut-
fordringer videre. 

For LVS-medlemmer blir 
det interessant å se hva 
som skjer med forskn-
ingsfinansiering fra helse-
foretaket fremover i en tid 
der forskningsbudsjetter 
og kliniske budsjetter i 
økende grad slås sammen. 
Landrådsmøtet fikk til slutt 
også med seg Gjessings op-
pfordring til LVS om jobbe 
inn mot Legeforeningen 
sentralt med uttalelser om 

merkesaker. Det gjør det enklere å ta dem med videre i så 
vel formelle som uformelle diskusjoner.

Ole M. Sejersted kom fra Dnlfs forskningsutvalg og rede-
gjorde for status for foreningens arbeid med egen forskn-
ingsstrategi. Dokumentet som nylig oversendt til landsstyret  
ble gjennomgått i overskrifter der kvalitet var en felles-
nevner: Norsk forskning er en nødvendig forutsetning for 
god kvalitet i helsetjenesten.

På ettermiddagen fortalte Jan Bjålie (leder for institutt 
for medisinske basalfag ved UiO) om samarbeid mellom 
fakultet og universitetsklinikk med hovedlinjene naboskap, 
avhengighet og muligheter. Det er ingen universitetsklinikk 
uten universitet men vi må ut av frustrasjonsspiralen og se 
mulighetene for eksempel ved opprettelse av fellesdrevne 
forskningssentre. 

Eva Gerdts fra UiB tok opp utfordringer for legeforsk-
ere med flere arbeidsgivere og Maja Lise Løchen fra UiT 
orienterte om endringen i spesialistreglene i kirurgi og 
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8. februar var det duket for landsrådsmøte på Lysebu. i strålende vintervær 
møttes styret med resten av deltakerne til to dager med innlegg og diskusjoner 
om LVS’ viktigste saker det kommende år.

Landsrådsmøte, tariffkurs og tariff-
konferanse Lysebu 8. og 9. februar 2012

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR
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indremedisin som gjør at det kun er mulig å få godkjent 
6 måneder forskning som tellende. Dette var saker som 
engasjerte de tilstedeværende og som illustrerte LVS’ ut-
fordringer det kommende år.

Landsrådsmøtet ble 
avsluttet med plenumsdis-
kusjon om og revisjon av 
LVS’ prinsipp- og arbe-
idsprogram for 2012-13. 
Resultatet er gjengitt i 
denne utgaven av LVS-info.
Ettermiddagen fortsatte 
med tillitsvalgtkurs som 
innledning til den etterføl-
gende tariffkonferansen. Siv 
Tyldum fra NITO holdt 
et engasjert innlegg om 
hovedtariffavtalen, som 
ble omdøpt til ”det glade 
vanvidd”, og om hvorfor 
Akademikerne jobber 
for å endre tariffsystemet 
i staten. Før middag ga 
omstillingstillitsvalgt for 

Akademikerne i staten Christian Tengs et lynkurs i IA-
avtalen.

Andre dagen på Lysebu fortalte Roar T. Wægger fra Norges 
juristforbund om juristenes erfaring med å være ansatt i 
statlige virksomheter, ikke sjeldent i sterkt mindretall i virk-
somheten. Etterpå gikk man over til tariffkonferansen. 

Konferansen ble innledet ved leder for leger i samfunnsme-
disinsk arbeid (LSA) Ernst Horgen og munnet ut i formul-
ering av våre krav til tarifforhandlingen. Kravene finner du 
også et annet sted i denne utgaven. 

Deretter ble konferansen hevet, og fornøyde deltakere 
kunne nyte vinterkledde Nordmarka på veien hjem.
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Den norske legeforening 
Forhandlings- og helserettsavdelingen 

Deres ref.:  Vår ref.: Dato:  

Kravsinvitasjon - hovedtariffoppgjøret 2012 i staten 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) viser til brev fra Legeforeningen datert 
16. desember 2012. 

LVS mener det er av avgjørende betydning for kvaliteten i norsk helsetjeneste at 
legestudenter undervises av leger. I Norge er medisinske årsverk ved de medisinske 
fakultetene kraftig redusert de siste 20 år. Universitetene har ikke maktet å holde følge med 
helseforetakene hva gjelder lønnsutvikling for leger, med den konsekvens at universitetene 
ikke klarer å rekruttere og holde på legene. 

Parallelt med dette er kravene til kvalitet i utdanningen av leger stadig like høye, og leger 
under utdanning skal forberedes til arbeid i et fagfelt i stadig endring med høye krav til 
kunnskapsbasert praksis. Kravet kan ikke møtes uten kompetente leger i vitenskapelige 
stillinger og undervisningsstillinger. Situasjonen er forsøkt løst med økende bruk av 
deltidsstillinger til undervisning av legestudenter og til forskning ved universitetene, samt 
bruk av andre yrkeskategorier i undervisningen. Deltidsstillinger innebærer imidlertid at 
arbeidslojalitet og hovedinnsats ligger et annet sted enn i undervisningen. Annen 
utdanningsbakgrunn kan svekke undervisningens relevans for medisinsk praksis og medføre 
tap av et helhetlig perspektiv. 

I tillegg mangler universitetene gode alternativer til ansettelse i helseforetak (postdoc-
stillinger) for leger som har tatt doktorgrad. Dette medfører at akademisk engasjerte leger 
”glipper” fra akademia etter at doktorgraden er tatt. Disse legene forsvinner da ofte over til 
helseforetakene, og er svært vanskelig å hente tilbake til universitetene på et senere tidspunkt. 

Denne utviklingen gir en tiltagende økt arbeidsbelastning for de få legene som fortsatt 
arbeider fulltid i vitenskapelige stillinger, og det bidrar sterkt negativt til rekruttering av nye 
leger til undervisningsstillinger, spesielt innen basalmedisin. De mest talentfulle yngre 
medarbeiderne forsvinner. Resultatet av denne negative spiralen, er svekket 
kunnskapsgrunnlag hos nyutdannete leger, spesielt innen medisinske basalfag som anatomi, 
biokjemi og farmakologi, og økt behov for oppfølging og veiledning av nyutdannete leger i 
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helseforetakene og i kommunehelsetjenesten. 

For å bidra til å snu den uheldige utviklingen vil vi derfor foreslå at Legeforeningen fremmer 
følgende krav til årets hovedtariffoppgjør i staten: 

I. Krav til sentralt hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet: 

Primærkrav:
LVS ønsker en fjerning av lønnstabell/stillingsregulativ slik situasjonen er både i KS- og 
Spekterområdet.

Subsidiært:
1. LVS støtter Akademikernes ønske om at det etableres prøveprosjekter i utvalgte 

virksomheter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut lokalt.

2. LVS ønsker at den økonomiske rammen for øvrige virksomheter i staten fordeles med 
50 % som likt prosentvis tillegg på tabell, og 50 % av økonomisk ramme lagt ut til 
lokale forhandlinger. LVS mener det er av stor betydning at det er forutsigbarhet for 
reelle lokale forhandlinger, med reell økonomi, slik at man ikke setter i gang et ”stort 
tillitsvalgtsapparat” for svært lite penger, og slik at tillitsvalgte og leder lokalt gis 
mulighet til å benytte lønn som et styringsverktøy. 

3. LVS ønsker ikke sentrale justeringsforhandlinger knyttet til økonomi, og ber derfor 
om at krav knyttet til opprettelse av stillingskoder fremmes i forbindelse med de 
sentrale innledende kravene.

LVS krever opprettet egne stillingskoder for vitenskapelig ansatte leger ved 
universitetene, i prioritert rekkefølge: 

• Medisinsk professor* (ltr. 80 – 98) 
• Medisinsk 1. amanuensis* (ltr. 73 – 98) 
• Medisinsk postdoc.* (ltr. 73 – 98) 
• Medisinsk stipendiat* (ltr. 56 – 75) 
• Universitetsoverlege* (ltr. 73 – 98) 

*Merknad til stillingskodene, krav om utdanningskode 118 (cand.med., eller 
tilsvarende).

Begrunnelse:
LVS ønsker etablering av egen stillingskode for vitenskapelige ansatte i fulltidsstillinger 
(professor, 1. amanuensis) med profesjonsutdanning som lege (utdanningskode 118, 
medisinsk embetseksamen, profesjonsutdanning medisin ). Egen stillingskode vil gi den 
fleksibilitet som er nødvendig for å etablere konkurransedyktige lønninger slik at leger ikke 
forsvinner fra sektoren. Laveste innplassering er valgt ut fra minimumsnivået for overleger, 
og leger i spesialisering kategori C ved universitetssykehusene. Universitetsoverlege er 
hovedsakelig tenkt brukt til undervisningsformål ved universitetene, og dekker således et 
”hull” i stillingsstrukturen mellom ferdig doktorgrad og ansettelse som 1. amanuensis eller 
professor.
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helseforetakene og i kommunehelsetjenesten. 

For å bidra til å snu den uheldige utviklingen vil vi derfor foreslå at Legeforeningen fremmer 
følgende krav til årets hovedtariffoppgjør i staten: 

I. Krav til sentralt hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet: 

Primærkrav:
LVS ønsker en fjerning av lønnstabell/stillingsregulativ slik situasjonen er både i KS- og 
Spekterområdet.

Subsidiært:
1. LVS støtter Akademikernes ønske om at det etableres prøveprosjekter i utvalgte 

virksomheter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut lokalt.

2. LVS ønsker at den økonomiske rammen for øvrige virksomheter i staten fordeles med 
50 % som likt prosentvis tillegg på tabell, og 50 % av økonomisk ramme lagt ut til 
lokale forhandlinger. LVS mener det er av stor betydning at det er forutsigbarhet for 
reelle lokale forhandlinger, med reell økonomi, slik at man ikke setter i gang et ”stort 
tillitsvalgtsapparat” for svært lite penger, og slik at tillitsvalgte og leder lokalt gis 
mulighet til å benytte lønn som et styringsverktøy. 

3. LVS ønsker ikke sentrale justeringsforhandlinger knyttet til økonomi, og ber derfor 
om at krav knyttet til opprettelse av stillingskoder fremmes i forbindelse med de 
sentrale innledende kravene.

LVS krever opprettet egne stillingskoder for vitenskapelig ansatte leger ved 
universitetene, i prioritert rekkefølge: 

• Medisinsk professor* (ltr. 80 – 98) 
• Medisinsk 1. amanuensis* (ltr. 73 – 98) 
• Medisinsk postdoc.* (ltr. 73 – 98) 
• Medisinsk stipendiat* (ltr. 56 – 75) 
• Universitetsoverlege* (ltr. 73 – 98) 

*Merknad til stillingskodene, krav om utdanningskode 118 (cand.med., eller 
tilsvarende).

Begrunnelse:
LVS ønsker etablering av egen stillingskode for vitenskapelige ansatte i fulltidsstillinger 
(professor, 1. amanuensis) med profesjonsutdanning som lege (utdanningskode 118, 
medisinsk embetseksamen, profesjonsutdanning medisin ). Egen stillingskode vil gi den 
fleksibilitet som er nødvendig for å etablere konkurransedyktige lønninger slik at leger ikke 
forsvinner fra sektoren. Laveste innplassering er valgt ut fra minimumsnivået for overleger, 
og leger i spesialisering kategori C ved universitetssykehusene. Universitetsoverlege er 
hovedsakelig tenkt brukt til undervisningsformål ved universitetene, og dekker således et 
”hull” i stillingsstrukturen mellom ferdig doktorgrad og ansettelse som 1. amanuensis eller 
professor.
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4. Under henvisning til foregående punkt kreves det at man tilbakefører professor II og 
1. amanuensis II til lønnsplan på HTA. Dette kreves også fremmet i forbindelse med 
det sentrale kravet.

Begrunnelse:
Uvisst av hvilken årsak ble disse stillingene tatt ut av HTA i 1996. Dette har medført at II-
stillingene lønnsmessig har stagnert. LVS antar at dette er et problem som også gjelder for 
andre fag. LVS ser ingen begrunnelse for at disse stillingene ikke kan håndteres gjennom det 
normale lønnsoppgjøret på linje med øvrige deltidsstillinger. 

II Krav til evt. justeringsforhandlinger 

5. Krav om at samtlige stipendiater i stillingskode 1378 som har utdanningskode 118 i 
bunnen, som er innplassert i lønnstrinn 61 eller lavere, flyttes til lønnstrinn 62, samt at 
stipendiater plassert i lønnstrinn 62 eller høyere tilstås to lønnstrinn. 

Begrunnelse:
Det er behov for å utjevne lønnsforskjeller mellom statsansatte stipendiater og 
legestipendiater ansatt i helseforetak. Vanlig innplassering for stipendiater i helseforetakene 
er nå ca. 440 000 kr. Til sammenligning er minstelønnen for leger i spesialisering kategori A 
kr. 464 000, kategori B kr. 502 000 og kategori C kr. 542 000 kr. Nyutdannede leger 
(turnusleger) har en minstelønn stor kr. 417 500 (ca. lønnstrinn 53). Det vises for øvrig til 
vår argumentasjon innledningsvis i dette brev. 

Med vennlig hilsen 
På vegne av styret i LVS 

Lene Brandt Knutsen 
Rådgiver
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Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret 2012 i Spekter-området

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) viser til brev fra Legeforeningen datert 5. 
januar 2012 og med frist for innspill 1. mars d.å.

Helseforetakene har medisinsk forskning (helseforskning) som sin lovpålagte oppgave. I 
tillegg er forskningskompetanse en høyst relevant og nødvendig utdannelse også for leger i 
kliniske stillinger i en helsetjeneste som ønsker å bygge på forskningsbasert kunnskap, 
diagnostikk og behandling. LVS erfarer at ansatte med forskningsbasert kunnskap ofte 
benyttes ved behov for en ”second opinion” i forbindelse med særlig kompliserte casus. 
Videre er akademisk kompetanse svært viktig i utdanningen av helsepersonell i 
helseforetakene

For at helseforetakene skal kunne oppfylle sine plikter, forutsettes tilgang på 
forskningskompetent personale. Dette forutsetter igjen at arbeidsvilkårene og -forholdene for 
disse gruppene er av en slik art at det anses attraktivt å drive med medisinsk forskning.

LVS opplever i dag at leger etter gjennomført doktorgrad i liten grad går inn i en videre 
karriere som forsker i helseforetak, nettopp av den årsak at arbeidsforholdene ikke anses 
tilstrekkelig regulerte, samt at det ikke i stor nok grad gis uttelling for forskningsinnsats og 
forskningskompetanse, selv om denne kompetansen er til stor nytte for foretaket.

LVS mener derfor at det er behov for økt fokus på rammene for legeforskere, herunder også 
ansatte i kombinerte stillinger, og at rettighetene og arbeidsvilkårene for disse gruppene 
styrkes. I tillegg er det ønskelig at systemet for belønning av forskningskompetanse i større 
grad nyanseres.

For å bidra til bedring av arbeids- og lønnsforhold for leger som forsker, vil LVS derfor foreslå 
at Legeforeningen fremmer følgende krav til årets hovedoppgjør:

1. Kombinerte stillinger med tjenestested sykehus – universitet/høyskole
LVS ønsker i større grad regulering av kombinerte stillinger slik at det formaliserte 
samarbeidet mellom universitet og helseforetak om forskning og undervisning reflekteres i et 
enhetlig syn på arbeidssituasjonen. Dette gjelder både de formelt kombinerte stillingene, men 
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også for øvrige ansatte i helseforetak som utfører klinisk arbeid på deltid. 

LVS ber om at det fremmes krav om at følgende inntas i A2 § 2.4:

”Dersom en lege i kombinert stilling har samlet ukentlig arbeidstid på 38/40 timer 
eller mer, skal fast utvidet arbeidstid utover dette kompenseres etter gjeldende UTA-
sats. Arbeidstid utover tjenesteplan kompenseres som overtid.”

2. Leger som driver aktiv forskning
Det vises til redegjørelsene ovenfor om behovet for å i større grad regulere arbeidsforholdene 
for leger som forsker. 

Fri i forbindelse med disputas
Arbeidet med en PhD grad avsluttes med disputas. Tidspunktet for dette kan være 3 - 4 
måneder etter avslutning og innlevering av doktorgrad. Dette medfører ofte at disputasen skjer 
på et tidspunkt hvor legen er i et annet arbeidsforhold. Tilsatte med PhD representerer en 
ressurs for arbeidsgiver. En god avvikling av disputasen vil derfor representere en fordel for
begge parter. 

Tid til forskning i tjenesteplan
Balanse mellom de ulike oppgavene som skal utføres i et helseforetak bør også reflekteres i at 
arbeidsgiver tilrettelegger for forskning. Arbeidsgivers forventning om vitenskapelig 
produksjon krever at det ikke overlates til den enkelte lege å sette av denne tiden.

Forskningspermisjon
Leger som er aktive forskere har behov for kontinuerlig oppdatering på eget forskningsfelt. 
Det er nødvendig med tilrettelegging for slik oppdatering og spesielt for mulighet til mer 
samlet tid til fordypning. Det er behov for at utdanningspermisjonen for disse legene endres til 
permisjon for forskningsfaglig oppdatering.

Gjennom ordningen med kombinerte stillinger har en rekke av overlegene ved helseforetakene 
også et ansettelsesforhold ved universitetene. Utdanningspermisjonen i A2 § 4.2 bør endres 
slik at overleger med doktorgrad som driver aktiv forskning og har en kombinasjonsstilling 
ved universitetene gis 12 måneder permisjon hvert 7. år eller tilsvarende, avhengig av den 
ordning som gjelder ved det aktuelle universitet. Dette vil bringe permisjonsordningen i 
samsvar med lengden på forskningsterminen i universitetsdelen av stillingen. 

Uten en slik samordning vil det være svært vanskelig for leger i kombinerte stillinger å utnytte 
forskningstermin- og utdanningspermisjonsordningene på en god måte. Alternativet vil i 
mange tilfeller være at disse legene må ta permisjon uten lønn fra den ene av sine to stillinger, 
noe som igjen kan gjøre det lite attraktivt å gjennomføre den kompetanseheving § 4.2 tar sikte 
på.

På bakgrunn av det ovennevnte ber LVS om at det fremmes krav om at følgende inntas som 
ny § 4.3 i A2:

”§ 4.3 Leger som driver aktiv forskning i helseforetaket
Leger som skal forsvare sin PhD grad skal gis 14 dager fri med full lønn etter 
tjenesteplan for forberedelse av prøveforelesning/disputas.
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For leger som har forskning som del av sitt ansettelsesforhold i helseforetaket, skal 
det settes av tid til forskning i tjenesteplan. Det skal stilles kontor til disposisjon for 
forskning i nærheten av avdelingen.

Overleger med doktorgrad som driver aktiv forskning og har en 
kombinasjonsstilling ved universitet/høyskole, har i stedet for utdanningspermisjon 
etter § 4.2 rett til forskningspermisjon i 12 måneder hvert 7. år eller alternativt etter 
de ordningene som gjelder det aktuelle universitet/høyskole.”

LVS ser at det kan bli problematisk å få gjennomslag for kravet om særregler for 
utdanningspermisjon/forskningspermisjon for leger som forsker. Vi ber derfor 
Legeforeningen om å vurdere hvorvidt det alternativt vil være hensiktsmessig å kun fremme 
dette kravet for leger som er ansatt i kombinasjonen professor I – overlege II (altså bistilling 
ved helseforetak). Av de kombinert ansatte er det denne gruppen som har størst tradisjon for å 
ta ut forskningstermin ved universitetene, og som ofte tar ulønnet permisjon fra stillingen ved 
helseforetaket. Lønnen fra helseforetaket utgjør imidlertid en stor del av denne gruppens 
samlede inntekt, og LVS mener derfor at det er her behovet for samkjøring av 
permisjonsordningene er størst.

3. Nyansert godtgjøringssystem for forskningskompetanse
Ansatte med forskningskompetanse er nødvendig dersom helseforetak skal oppfylle kravet 
om lovpålagt forskning. Mange leger avslutter sin forskningskarriere med doktorgrad/PhD og 
går inn klinisk arbeid. For å beholde disse som aktive forskere er det behov for et mer 
nyansert system for godtgjøring av forskningskompetanse. Tiltakene som er skissert ovenfor
vil kunne stimulere til mer forskningsaktivitet hos leger med doktorgrad/PhD. Et annet 
insentiv vil være at forskningsinnsats i større grad reflekteres lønnsmessig.

LVS ber om at det fremmes krav om at det innføres følgende system for godtgjøring av 
forskningsaktivitet og -kompetanse i A2 § 5.4.6:

”Tillegg for forskningskompetanse/vitenskapelig kompetanse

Tillegg for doktorgrad
Tillegg for doktorgrad eller dokumentert førsteamanuensiskompetanse

Doktorgradstillegg for leger som driver aktiv forskning

Tillegg for professorkompetanse
Tillegg for leger som er bedømt professorkompetent i Norge eller tilsvarende krav til 
bedømmelse

Tilleggene skal inngå i basislønn. Leger med lavere stillingsbrøk enn 100 % får 
tillegget uavkortet.”

LVS ber Legeforeningen om å vurdere størrelsen på disse lønnstilleggene.

4. Lønnskategorier for LIS må hensynta forskning
Rekruttering av yngre leger med forskningskompetanse er svært viktig for helseforetakene. 
Yngre leger opplever imidlertid at man ved å gå inn i forskerstillinger og gjennomføre sin PhD 
relativt sett taper ansiennitet fordi formelle regler for merittering i liten grad godtgjør 
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For leger som har forskning som del av sitt ansettelsesforhold i helseforetaket, skal 
det settes av tid til forskning i tjenesteplan. Det skal stilles kontor til disposisjon for 
forskning i nærheten av avdelingen.

Overleger med doktorgrad som driver aktiv forskning og har en 
kombinasjonsstilling ved universitet/høyskole, har i stedet for utdanningspermisjon 
etter § 4.2 rett til forskningspermisjon i 12 måneder hvert 7. år eller alternativt etter 
de ordningene som gjelder det aktuelle universitet/høyskole.”

LVS ser at det kan bli problematisk å få gjennomslag for kravet om særregler for 
utdanningspermisjon/forskningspermisjon for leger som forsker. Vi ber derfor 
Legeforeningen om å vurdere hvorvidt det alternativt vil være hensiktsmessig å kun fremme 
dette kravet for leger som er ansatt i kombinasjonen professor I – overlege II (altså bistilling 
ved helseforetak). Av de kombinert ansatte er det denne gruppen som har størst tradisjon for å 
ta ut forskningstermin ved universitetene, og som ofte tar ulønnet permisjon fra stillingen ved 
helseforetaket. Lønnen fra helseforetaket utgjør imidlertid en stor del av denne gruppens 
samlede inntekt, og LVS mener derfor at det er her behovet for samkjøring av 
permisjonsordningene er størst.

3. Nyansert godtgjøringssystem for forskningskompetanse
Ansatte med forskningskompetanse er nødvendig dersom helseforetak skal oppfylle kravet 
om lovpålagt forskning. Mange leger avslutter sin forskningskarriere med doktorgrad/PhD og 
går inn klinisk arbeid. For å beholde disse som aktive forskere er det behov for et mer 
nyansert system for godtgjøring av forskningskompetanse. Tiltakene som er skissert ovenfor
vil kunne stimulere til mer forskningsaktivitet hos leger med doktorgrad/PhD. Et annet 
insentiv vil være at forskningsinnsats i større grad reflekteres lønnsmessig.

LVS ber om at det fremmes krav om at det innføres følgende system for godtgjøring av 
forskningsaktivitet og -kompetanse i A2 § 5.4.6:

”Tillegg for forskningskompetanse/vitenskapelig kompetanse

Tillegg for doktorgrad
Tillegg for doktorgrad eller dokumentert førsteamanuensiskompetanse

Doktorgradstillegg for leger som driver aktiv forskning

Tillegg for professorkompetanse
Tillegg for leger som er bedømt professorkompetent i Norge eller tilsvarende krav til 
bedømmelse

Tilleggene skal inngå i basislønn. Leger med lavere stillingsbrøk enn 100 % får 
tillegget uavkortet.”

LVS ber Legeforeningen om å vurdere størrelsen på disse lønnstilleggene.

4. Lønnskategorier for LIS må hensynta forskning
Rekruttering av yngre leger med forskningskompetanse er svært viktig for helseforetakene. 
Yngre leger opplever imidlertid at man ved å gå inn i forskerstillinger og gjennomføre sin PhD 
relativt sett taper ansiennitet fordi formelle regler for merittering i liten grad godtgjør 
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forskertiden på lik linje med ansettelsestid i en klinisk avdeling ved lønnsfastsettelse. 

LVS ber derfor om at lønnskategoriene for leger i spesialisering, jfr. A2 § 5.4.4, tar hensyn til 
forskning, og endres slik at alle år med forskning meritteres lønnsmessig ved innplassering i 
lønnskategori.

Med vennlig hilsen

Kirsti Ytrehus (sign)
leder

4

forskertiden på lik linje med ansettelsestid i en klinisk avdeling ved lønnsfastsettelse. 

LVS ber derfor om at lønnskategoriene for leger i spesialisering, jfr. A2 § 5.4.4, tar hensyn til 
forskning, og endres slik at alle år med forskning meritteres lønnsmessig ved innplassering i 
lønnskategori.

Med vennlig hilsen

Kirsti Ytrehus (sign)
leder
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forskertiden på lik linje med ansettelsestid i en klinisk avdeling ved lønnsfastsettelse. 

LVS ber derfor om at lønnskategoriene for leger i spesialisering, jfr. A2 § 5.4.4, tar hensyn til 
forskning, og endres slik at alle år med forskning meritteres lønnsmessig ved innplassering i 
lønnskategori.

Med vennlig hilsen

Kirsti Ytrehus (sign)
leder
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   Nils Petter AArdAl, Gro Østli eilertseN, HANNe K. Fredly, evA Gerdts, AmuNd GulsviK, mAjA- lisA
   lØcHeN, ANNA midelFArt, FredriK müller, ivAr sKjåK Nordrum, HelGe BjØrNstAd-PetterseN,   
   Petter sANAKer, ANNe sPurKlANd, eiNAr sveNdseN, ruNe ulviK, Kirsti ytreHus

PrinsiPP og arbeidsProgram 2010-2015 
for Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger (LVs) 
- Utarbeidet på Losby gods, 11. februar 2010

Prinsipper og mål.
1. Sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger 
 i vitenskapelige stillinger innenfor alle fagområder av 
 medisinsk forskning.
2. Etablere konkurransedyktige lønninger for leger i viten-
 skapelige stillinger.  Lønningene må i prinsipp være 
 likeverdige med lønninger for leger i stillinger i helsefore-
 takene og privat næringsvirksomhet.
3. Arbeidsgiver må ha plikt til å sikre driftsmidler og 
 infrastruktur slik at den enkelte forsker kan vedlikeholde 
 forskningskompetansen og utføre en rimelig mengde 
 forskning innenfor sitt forskningsområde.
4. Lokale tillitsvalgte for LVS må etableres ved alle arbeids-
 plasser hvor LVS har medlemmer.

Arbeidsplan og tiltak.
1. Representasjon og ledelse.
 a. Etablere lokale valgkomiteer og lokale LVS 
  hovedtillitsvalgt/styre ved universitetene med 
  medisinske fakulteter, regionale helseforetak med
  universitetstilknytning og forskningsinstitutter. 
  Ha regelmessige møter mellom lokale tillitsvalgte 
  og styret i LVS.
 b. Organisere regelmessige, årlige tillitsvalgts kurs for 
  lokale LVS tillitsvalgte.
 c. Informere og etablere gode kontakter til Lege-
  foreningens Forhandlingsutvalg i statlig tariff-
  området og til Legeforeningens Forhandlings- og 
  helserettsavdeling for å bedre medlemmenes lønns-
  situasjon
 d. Etablere hørings- og forhandlingsrett for LVS i 
  Spekter, HSH- og kommunale tariffområder og
  ved forhandlinger av Normaltariffen.
 e. Kreve professorkompetanse ved ledelse av univer-
  sitetsavdelinger og universitetsklinikker

2. Lønn.
 a. Videreutvikle uavkortet lønnstilskudd for doktor-
  grad og professorkompetanse i alle ikke-statlige 
  tariffområder
 b. Etablere lønnstilskudd for spesialistkompetanse på 
  alle arbeidsplasser i statlig tariffområder. 
 c. Sikre at leger i vitenskapelige stillinger kan få en 
  pensjon som er avregnet fra 12 G 
 d. Etablere honoreringssatser for tilstedeværelse 
  ved disputaser, forelesninger, reiser, komitéarbeid 
  utenom kjernearbeidstiden som ivaretar 
  medlemmenes kompetanse og tidsbruk
 

3. Arbeidsvilkår og drift.
 a. Skape like konkurransevilkår for forskningsmidler enten
  legeforskeren er ansatt i eller utenfor helseforetakene. 
 b. Leger i vitenskapelige stillinger bør som et minimum ha
  50 % av lønnet arbeidstid til forskning og fordypning.
 c. Kreve et driftstilskudd for leger i vitenskapelige stillinger på
  minst 2 G for å vedlikeholde medisinsk forskningskompetanse.
 d. Samordne forskningstermin og overlegepermisjonen til
  12 måneder hvert 7 år for leger i kombinerte stillinger ved
  Universitetene i Bergen og Oslo og hvert 5 år ved Universitet
  i Tromsø og NTNU.

4. Rekruttering.
 a.  Hindre flukten av leger fra fulltids vitenskapelige 
  stillinger, spesielt innenfor basalfag og epidemiologiske
  fag.
 b. Skape et godt register for rekrutteringsbehov og avgang
  av leger i vitenskapelige stillinger
 c. Etablere flere kombinerte stillinger, forskerstillinger/
  kliniske stillinger, slik at forskning og klinikk gjensidig 
  kan berike hverandre.
 d. Utarbeide, på høyeste nivå i institusjonene stillings-
  beskrivelse, avtaletekst for forskerveiledning for leger i 
  dobbeltløp (forsker/klinisk utdannelse) etter prinsipp-
  vedtak i Nasjonal Samarbeidsgruppe for Regionale 
  Helseforetak og Medisinske Fakultet. 

5. Informasjonsarbeid.
 a. Etablere god kommunikasjon og skape forståelse for målene
  (1-4) til LVS blant politikere og byråkrater innenfor Helse- 
  og Omsorgsdepartmentet, Forskningsdepartementet,
  Stortinget, regionale helseforetak og Legeforeningens
  Forskningsutvalg.
 b. Styrke og videreutvikle god kommunikasjon med våre sentrale
  samarbeidspartnere innenfor Dnlf
 c. Distribuere LVS-Info til alle leger i vitenskapelige hoved- og 
  deltidsstillinger uavhengig av yrkesorganisasjon samt styrke 
  nettbaserte informasjons og diskusjonsarenaer for LVS. 
 d. Skape allmenn entusiasme og forståelse for medisinsk
  forskning.

Framdrift: Arbeidsprogrammet skal være en fast sak på alle 
styremøter, landsrådsmøter, arbeidsmøter og årsmøter til LVS i 
aktuelt tidsrom.

Revidert 11. mars 2011 i Berlin
Revidert etter diskusjon i Landsråd 2012, Lysebu
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Ta kontakt direkte:Sorgenfriveien 9

7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12

www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott

Mona Østgård
telefon 959 01 410

mona@offset-trykk.com

Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medarbeidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil via hjemmesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  så ser du hvor enkelt det er.

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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i N V i T a S J O N 
TiL DET 22. ORDiNæRE 
åRSMøTET FORENiNgEN FOR 
LEgER i ViTENSKaPELigE STiLLiNgER

I tilslutning til årsmøtet arrangerer LVS konferansen

Hvor ble det av fri forskning?
Hvor ble det av legeforskeren etter avlagt PhD grad?

Med følgende temaer:
•	RAMMEBETINGELSER	FOR	MEDISINSK	FORSKNING

•	GRUNNUTDANNING	I	MEDISIN
Hva skjer med legeutdanningen i Norge? 

•	VEIEN	VIDERE
Karriere som legeforsker versus videre- og etterutdanning

Vi ønsker hjertelig velkommen til Tromsø!

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)
avholder sitt 22. ordinære årsmøte i Tromsø

torsdag 19. april 2012 kl.17.15

i Auditorium 2 (U6A2Aud2), MH-bygget,
Universitetet i Tromsø

TiL aLLE MEDLEMMER aV LVS



Torsdag 19. april
11.15 - 11.30 Velkommen ved leder LVS Kirsti Ytrehus

 Del 1 RAMMEBETINGELSER FOR MEDISINSK FORSKNING
11.30 - 12.00  Fremmer eller hemmer dagens forskningsfinansiering forskning? 

12.00 - 12.30  Strategisk satsing på helseforskning i Norge? 
 Helse- og omsorgsministeren 

12.30 - 13.30 Lunsj

 Del II GRUNNUTDANNING I MEDISIN: Hva skjer med legeutdanningen i Norge? 
13.30 - 14.00  Norge har ingen definerte nasjonale kunnskapsmål i legeutdanningen eller nasjonal legeeksamen.
 Hva skiller de fire utdanningsløpene ved de medisinske fakultetene i Norge? 
 PhD stipendiat, lege Espen Saxhaug Kristoffersen, Universitetet i Oslo

14.00 - 14.30  Nye veger til god skolering i medisinske fag basert på et bachelor – master løp. 
 Professor, overlege Godtfred Greve, Universitetet i Bergen 

14.30 - 15.00  Ny studieplan i Tromsø: revisjon eller revolusjon?
 Professor prodekan Inger Njølstad Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

15.00 - 15.30 Kaffepause

15.30 - 16.00  Er utplassering i praksis et mantra i legeutdanningen?
 Post doc, lege Bettina Husebø, Universitetet i Bergen 

16.30 - 17.00  Forskerlinjestudentene: framtidas håpefulle i medisinsk utdanning og forskning

17.00 - 17.15 Pause

17.15 - 19.00 Årsmøte i LVS

20.00 Årsmøtemiddag - Skarven

LVS årsmøteseminar 19 - 20 april i Tromsø
auditorium 2 (u6a2aud2), MH-bygget, univ. i Tromsø

FORSKNiNgSPOLiTiSK SEMiNaR FOR
LEgER i ViTENSKaPELigE STiLLiNgER
Stikkord: “Hvor ble det av fri forskning? Hvor ble det av legeforskeren etter avlagt PhD grad? Rekker  
forskningsmidlene fram til forskerne eller forsvinner stadig mer i administrasjon og byråkrati? Hvorfor må 
vi reise utenlands for å finne det mest avanserte utstyret for medisinsk forskning og den største viljen til 
satsningen på medisinsk grunnforskning? Hva skjer med legeforskere uten prosjektmidler og faste still-
inger? Medisinsk forskning versus kostnadseffektive klinikker? På hvilke områder kan man øke forsknings- 
innsatsen innenfor medisin i norge? Er det et realistisk samsvar mellom forskning norske politikere etter-
spør gjennom oppdragsforskning/programforskning og den internasjonale forskningsarena i medisin?”
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Ja, jeg kommer LVS’ årsmøte/konferanse

Navn: .........................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................

Poststed: ............................................................. E-mail: .......................................................................

Telefon: .............................................................. Telefaks: .....................................................................

Jeg ønsker å delta på følgende:

•Årsmøte	 19. april kl. 17.20 o

•Konferanse	 19. - 20. april  (kr. 1400,-) o

•Årsmøtemiddag 19. april kl. 20.00  (Skarven kr. 700,-) o

•Overnatting 19. - 20. april  (Overnatting Clarion Hotel Bryggen kr. 1.225.,-) o

Påmelding snarest til:
LVS v/ Britt C. Thoresen
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
Telefon:	23	10	91	56		•		Telefaks:	23	10	91	50		•		E-mail:	britt.thoresen@legeforeningen.no

Påmelding til konferanse/årsmøte i LVS
den 19. – 20. april 2012 i Tromsø

LVS’ årsmøte er åpent for alle LVS’ medlemmer og alle andre interesserte. Deltakere som er medlem
av Legeforeningen og har betalt kursavgiften, vil få dekket reise- og oppholdsutgifter fra LVS.

Fredag 20. april
 Del III VEIEN VIDERE: Karriere som legeforsker versus videre- og etterutdanning 
09.00 - 09.30  Faste begynner stillinger for leger, kan konsekvensen bli farvel til legen som forsker?
 Hvordan sikre at dyktige legeforskere kan bli del av ordningen med faste begynnerstillinger som leger?

09.30 - 10.00  Ledelse i akademia 

10.00 - 10.30 Kaffepause

10.30 - 11.00  Akademia sett utenfra i et samhandlingsperspektiv

11.00 - 11.30  Akademia sett utenfra i et ledelsesperspektiv

11.30 - 12.30  Forskningsbasert videre og etterutdanning. Er tiden kommet for universitetene til å ta over?
 De medisinske fakultetenes ledelse inviteres til innspill og debatt om forskningsbasert videre- og
 etterutdanning av leger.  
 Dekan, professor/ overlege Stig Slørdal, NTNU. Innlegg og paneldiskusjon 

12.30 Årsmøteseminaret avsluttes 

Med forbehold om endringer
!
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

Svend Davanger Universitetet i Oslo
Henrik Huitfeldt (vara) Universitetet i Oslo

Einar Svendsen Universitetet i Bergen
Christian Vedeler (vara)  Universitetet i Bergen

Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim
Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø


