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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Enighet om ny hovedavtale83

– Vi er fornøyd med at vi nå har fått et eget forhandlingssystem for sykehusene 
som er bedre tilpasset våre og sykehusenes behov, sier Torunn Janbu, Lege-
foreningens president.

– Vi har ønsket et eget forhandlingssystem 
for sykehusene. Dette er nå på plass, sier 
hun og føyer til at det har vært nedlagt mye 
arbeid det siste året for å få dette til.

Akademikerne helse og Spekter kom 
torsdag 6. desember – etter halvannet døgns 
forhandlinger – til enighet om ny hovedav-
tale. Den nye avtalen gjelder for perioden 
1.1. 2008–31.12. 2011. Hovedavtalen regu-
lerer forhandlingssystemet for Spekterom-
rådet, tvisteløsningssystemet, tillitsvalgtret-
tigheter og medbestemmelse.

– Legeforeningen og Akademikerne har 
fått gjennomslag for at forhandlingsord-
ningen for sykehusene skal være avvikende 
i forhold til forhandlingsordningen for 
øvrige virksomheter i Spekterområdet, 
sier legepresidenten.

Forhandlingene har skjedd samlet med 
alle hovedsammenslutningene UNIO, LO, 
YS, SAN og mellom Akademikerne/Lege-
foreningen og Spekter alene.

– Akademikerne/Legeforeningen kom 
tidlig i posisjon til å gi konkrete innspill på 
hvordan forhandlingsordningen for sykehus 
bør være, sier forhandlingsdirektør Anne 
Kjersti Befring. Hun tilføyer at forhandlin-
gene var konstruktive og med god fremdrift.

Den nye hovedavtalen gir bedre rammer 
og prosedyrer for de ulike forhandlingspro-
sesser som skal skje fremover (1).

– Under arbeidet med nye hovedavtaler 
opplevde vi at situasjonen i sykehusområdet 
ble prioritert. Akademikerne helse og Lege-
foreningen er tilfreds med det endelige 
resultatet som grunnlag for fremtidige 
hovedoppgjør, sier Torunn Janbu.

Forankring 
av forhandlingsordningen
Forhandlingssystemet vil ligge til grunn for 
hovedoppgjøret våren 2008. Det betyr blant 
annet at sosiale bestemmelser forhandles 
sentralt og at Legeforeningens A2 er for-
ankret. Samtidig er det hjemlet at sosiale 
bestemmelser skal forhandles sentralt og 
felles for alle Akademikernes medlemmer, 
og at øvrige Akademikerforeninger kan 
gå i gang med B-delsforhandlinger parallelt 
med at Legeforeningen forhandler A2.

Formuleringene knyttet til formålene for 
medbestemmelse er noe endret og styrket, 
samt at det er gitt muligheter for at tillits-
valgte får fri med lønn for koordinerende 
møter i forbindelse med større omstillinger, 
fusjoner og liknende.

– Vi var enige om viktigheten av vel-
fungerende samarbeid mellom tillitsvalgte 
og ledelsen, og at forholdene skal legges 

best mulig til rette for at tillitsvalgte skal 
kunne fungere i sine verv og tilegne seg 
nødvendige kunnskaper, sier Torunn Janbu.

Forhandlingsrett for sykehus 
som ikke er helseforetak
– Vi har arbeidet for at Akademikerne/
Legeforeningen skal ha ansvaret for 
å representere og forhandle for medlemmer 
i sykehus som er eller blir medlemmer av 
Spekter, men som ikke omfattes av over-
enskomstområde 10 – helseforetak, sier for-
handlingsdirektør Anne Kjersti Befring. 
Hun tilføyer at dette har kommet på plass 
i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. 
Dette gjelder Betanien Hospital i Skien, 
samt Lovisenberg diakonale sykehus som 
blir medlem av Spekter fra nyttår. I tillegg 
vil det omfatte andre sykehus som måtte 
melde seg inn i Spekter i løpet av hoved-
avtaleperioden.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Fra sentralstyrets 
møte 15.11. 2007

Legeforeningen og ledelse
En arbeidsgruppe bestående av repre-
sentanter fra yrkesforeningene, Norsk 
medisinstudentforening, representanter 
for de fagmedisinske foreninger og sekre-
tariatet vil få i oppgave å utarbeide et for-
slag til Legeforeningens fremtidige platt-
form for ledelse i sykehus og i kommune-
helsetjenesten.

Kvalitetsforbedringsfond III
GeneralsekretærTerje Vigen er oppnevnt 
som leder av Legeforeningens fond for 
kvalitetsforbedring av laboratorievirk-
somhet utenfor sykehus i perioden 1.1. 
2008–31.12. 2011. Øvrige medlemmer er 
Legeforeningens president Torunn Janbu 
og Sverre Landaas.

Ekspertgruppe for overvåkning 
av polio i Norge
Basert på forslag fra Norsk forening for 
infeksjonsmedisin vil Legeforeningens pre-
sident oppnevne nytt medlem til ekspert-
gruppen AFP (Acute Flaccid Paralysis).

Skal utrede ny spesialitet 
i akuttmedisin
Per Meinich er oppnevnt som Legeforenin-
gens representant i en prosjektgruppe for 
å utrede en eventuell ny spesialitet i akutt-
medisin i regi av Helse Nord RHF.

Utdanningsfond III
Fredrik Nomme er oppnevnt som medlem 
av fondsutvalget for Utdanningsfond III for 
resten av perioden frem til 31.12. 2008 med 
Kjersti Baksaas-Aasen som vararepresen-
tant. Oppnevningen gjelder fra 15.11. 2007.

Oppnevning av legatstyrer
Samtlige medlemmer i sentralstyret er valgt 
som styremedlemmer i stiftelsene Caroline 
Musæus Aarsvolds fond, Trelasthandler 
A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse 
av astmatisk bronkitt, Johan Selmer Kvanes 
Legat til forskning og bekjempelse av 
sukkersyke og Legeforeningens legat for 
leger og deres etterlatte som har kommet 
i uforskyldt nød. Oppnevningene gjelder 
perioden 15.11. 2007–31.8. 2009.

Dirigenter 
ved landsstyremøtet 2008
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret 
at Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin 
Aasen velges som dirigenter ved lands-
styremøtet i 2008.

Akademikerpris
Kjersti Baksaas-Aasen er oppnevnt som 
Legeforeningens representant i et utvalg 
i Akademikerne som skal utarbeide sta-
tutter og fremtidig finansiering av Akade-
mikerprisen.

Torunn Janbu og Anne Kjersti Befring lytter opp-
merksomt til presentasjonen av kravene til ny 
hovedavtale. Foto Lise B. Johannessen


