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Står overfor en stor utfordring
Yngre legers forening avviklet 
årsmøte i april. Samtidig ble det
også avviklet et årsmøteseminar 
der ledelse i sykehus var temaet.

Leder i Yngre legers forening (Ylf), Yngve
Mikkelsen, sier at prinsippene om årets for-
handlinger ikke var tema på møtet. Prinsip-
pene som ligger til grunn for Ylfs stand-
punkt, ble allerede vedtatt på landsrådsmø-
te 12.6. 2001 og befestet på årets
tariffkonferanse. – Vi har også hatt et trinn
II-kurs for hovedtillitsvalgte der reformen
og de implikasjoner den har, er blitt drøftet,
sier Mikkelsen.

Foreningen er avventende til resultatet av
forhandlingene. 

– Årets oppgjør er vanskelig fordi man
både foretar en systemendring og en tariffre-
visjon og samtidig har en ny arbeidsgiver å
forholde seg til, sier Yngve Mikkelsen. – Vi
står overfor en stor utfordring, føyer han til.

Ingen kan tape
– Ylf kan ikke akseptere at enkeltmedlem-
mer taper på reformen, men det er flere må-
ter å redusere risikoen for at dette skjer, og
begge parter har behov for å se på mekanis-
mene for å redusere risikoen, sier Mikkel-
sen.

Styret i Ylf føler
ellers at de har en
relativt god forståel-
se av medlemmenes
synspunkter, og de
har fått positiv til-
bakemelding på de
prinsipper som er
lagt til grunn for det
videre arbeidet.

Lise B. Johannessen
Informasjons-

avdelingen

Økende medlemstall i de største yrkesforeningene

Det blir stadig flere medlemmer i de 
største yrkesforeningene, mens de 
små opplever en nedgang.

Tall fra legeregisteret viser at medlemstallet
i de fire største yrkesforeningene i Legefor-
eningen øker, mens det synker i Offentlige
legers landsforening (OLL), Norsk arbeids-
medisinsk forening (Namf ) og Foreningen
for leger i vitenskapelige stillinger (LVS).
Norsk overlegeforening (Of), Yngre legers
forening (Ylf) og Alment praktiserende læ-
gers forening (Aplf) har hatt en sterk vekst i
medlemstallet, mens medlemstallet i Prakti-
serende Spesialisters Landsforening (PSL)
ikke har endret seg de siste 12 månedene.

Flere kvinner
Kvinneandelen øker i de tre største yrkes-
foreningene og i OLL. Mens kvinneandelen
i PSL har vært uendret de siste to årene, er

den blitt sterkt redusert i Namf. I LVS økte
kvinneandelen frem til 1998, deretter ble
den noe redusert. Både Namf og LVS har
mistet relativt sett flere kvinnelige enn
mannlige medlemmer.

Gjennomsnittsalderen går opp
Gjennomsnittsalderen er fortsatt noe økende i
alle yrkesforeningene unntatt i Aplf og Ylf. I
Aplf har gjennomsnittsalderen vært uendret de
siste fire årene. Blant alle legemedlemmer er
gjennomsnittsalderen økt med 0,7 år de siste
åtte år og med 1,3 år for legemedlemmer under
70 år. De siste fire årene er gjennomsnittsalde-
ren imidlertid omtrent uendret for alle lege-
medlemmer sett under ett, men den har økt
med et halvt år for yrkesaktive legemedlem-
mer under 70 år.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Akademikerne krever ikke sentrale tillegg

Akademikerne Helse krever gene-
relle bestemmelser og pensjonsord-
ninger og sosiale ordninger fastsatt 
sentralt for egne medlemmer.

Dette ble klart da oppgjøret for sykehus-
ansatte leger begynte. Lønns- og kompensa-
sjonstillegg skal fritt fastsettes forbundsvis
og på foretaksnivå.

– Gjennom lønnsoppgjøret i NAVO-Helse
håper vi å få bekreftet at denne nye forhand-

lingsordningen med de lokale mulighetene
som den gir, blir en illustrasjon på at helse-
reformen også for Akademikernes medlem-
mer, representerer innfrielse av et gammelt
krav. Lønn skal primært utløses på helse-
foretaksnivå i henhold til kriterier som kom-
petanse, ledelse, ansvar og faglighet, sier
forhandlingsleder i Akademikerne Helse,
Øyvind Sæbø.

– Dette innebærer blant annet at det ikke
er fremsatt krav om sentrale tillegg fra Aka-

demikerne Helse, sier Sæbø. Han påpeker at
man på dette nivået verken ønsker å binde
opp eller hente ut en bestemt andel av en
økonomisk pott.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Yngve Mikkelsen


