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Solberg fikk se innovativ
forskning

Professorene Håvard Haugen og Jan Ei-
rik Ellingsen presenterte forskingen sin 
for statsminister Erna Solberg i det ny-
åpnede «ShareLab» 23. mars.

Den nye laben i Forskningsparken 
har alt av fasiliteter og kontorplasser, 
og er åpen for bioentrepenører innen 
livsvitenskap. Haugen og Ellingsen sin 
virksomhet Corticalis A/S, er en av 
aktørene som har kjøpt seg plass 
i laben, skriver Det odontologiske 
fakultet på sitt nettsted.

Da statsminister Solberg kom for 
å markere den offisielle åpningen av 
laben, var forskning på vekst av nytt 
benvev noe av det hun fikk lære mer 
om – presentert av de to professorene 
ved Det odontologiske fakultet. For-
skingen springer ut fra samarbeidspro-
sjekter fakultetet har hatt med nærings-
livet gjennom mange år.

Foreslår varslingsombud

Varsling har størst verdi der varselet 
blir tatt på alvor, konkluderer Vars-
lingsutvalget. Utvalget har gjennom-
gått varslingsreglene i arbeidsmiljølo-
ven, og vurdert om det bør foreslås lov-
endringer og andre tiltak for å styrke 
varslervernet.

Utvalgets hovedkonklusjoner er at 
varsling har størst verdi der varselet blir 

tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, 
og gode prosesser blir satt i gang umid-
delbart for å avklare om det foreligger 
kritikkverdige forhold.

– Frykt for å varsle og svake vars-
lingsrutiner er et problem i norsk 
arbeidsliv, og i aller størst grad 
i offentlig sektor. Å styrke varslerver-
net er viktig. Utvalget kommer med 
mange gode forslag som vi nå vil vur-
dere nøye, sier Kari Sollien, leder i Aka-
demikerne.

Varslingsutvalget foreslår å opprette 
et nasjonalt varslingsombud, som blant 
annet skal gi bistand og støtte de som 
varsler. De foreslår også en ny varslings-
lov som skal handle om Varslingsombu-
det og Varslingsnemndas mandat og 
myndighet. Utvalget er delt i et mindre-
tall og et flertall i spørsmål om hvordan 
den alminnelige ytringsfriheten skal 
tydeliggjøres i arbeidsmiljøloven.

Ytringsfrihetens kår i offentlig sektor 
er dårligere enn i arbeidslivet for øvrig, 
viste Fafo-rapporten Varsling og 
ytringsfrihet i norsk arbeidsliv fra 
2016. Rapporten peker på en man-
glende åpenhet og frykt for sanksjoner, 
blant annet i sykehusene. Omtrent 
halvparten av kritikkverdige forhold 
varsles det ikke om, og så mange som 
28 prosent av legene svarte at de opp-
levde negative reaksjoner etter å ha 
sagt fra om kritikkverdige forhold.

– Å kunne varsle om kritikkverdige 
forhold er helt avgjørende for pasient-
sikkerheten i sykehusene, og for høy 
kvalitet på tjenestene i offentlig sektor 
generelt, sier Sollien.

Årets tidsskrift
Prisen Årets tidsskrift 2018 går til Tids-
skrift for Den norske legeforening og 
sjefredaktør Are Brean. Tidsskriftet 
mottok prisen 26. april.Prisen deles ut 
av Norsk tidsskriftforening. I juryens 
begrunnelse heter det:

I Norge holder vi oss med mange gode 
fagtidsskrifter som har en viktig rolle for 
å vedlikeholde og videreutvikle en

fagterminologi på norsk. Tidsskrift for 
Den norske legeforening er kanskje den 
fremste eksponenten blant disse.

Den store gaven til folket er imidler-
tid at tidsskriftet deler innholdet med 
den vanlige leser – da alt stoffet er gra-

tis tilgjengelig på nett, som er et ideal 
for forskningstidsskrifter.

Debattene, artiklene, temaene og de 
faglige oversiktene er uvurderlig infor-
masjon til en bredere offentlighet. Tids-
skrift for Den norske legeforening 
bidrar til god fagformidling på norsk, 
deler kunnskapen med alle og setter 
standarden for fagtidsskriftene i Norge.

Krever forenkling
Akademikerne går inn i årets oppgjør 
med krav om en solid reallønnsvekst, at 
lønnsgapet mellom akademikere i pri-
vat sektor og staten blir mindre og at 
forenklingen av lønnssystemet blir fer-
digstilt.

– Skal vi beholde et godt offentlig 
tilbud må staten være en attraktiv 
arbeidsplass. Når norsk økonomi nå går 
bedre forventer vi en solid reallønns-
vekst for våre medlemmer, sier Anders 
Kvam, leder av Akademikerne stat.

Staten har lenge gjennomført sen-
trale lønnsforhandlinger ulikt det som 
er vanlig i norsk arbeidsliv. I 2016 ble 
staten og Akademikerne enige om at 
den økonomiske rammen forhandles 
sentralt, og at kollektive lønnsforhand-
linger skal finne sted på den enkelte 
arbeidsplass.

– Det er fortsatt behov for å forenkle 
det nye lønnssystemet. Begrensninger 
som henger igjen fra det gamle syste-
met må fjernes. Vi forventer nå at sta-
ten kommer oss i møte slik at vi kan 
ferdigstille dette arbeidet, sier Kvam.
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