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Forberedelse til lokale forhandlinger
Etter en lang og krevende forhand-
lingsperiode kunne vel 200 tillits-
valgte i NAVO-området delta på opp-
læringskurs i regi av forhandlings- og 
helserettsavdelingen.

De tillitsvalgte ble orientert om hvordan for-
handlingssituasjonen er, samt frister for for-
handlingene og overenskomsten del 2. Like-
ledes ble de orientert om hvordan bistands-
fasen skulle gjennomføres og hvilke 
utfordringer de tillitsvalgte står overfor når 
det gjelder fusjonerte helseforetak. Det ble 
også orientert om hvordan man som tillits-
valgt best kan ivareta medlemmenes inter-
esser innenfor nye virksomheter som tidli-
gere falt inn under andre tariffområder.

Et eksempel på slike er rusinstitusjoner, 
som nå er en del av foretakene. De tillits-
valgte fikk en gjennomgang av hva som 
hadde blitt resultatet av oppgjørene for 
andre grupper i 2004 og hittil i 2005.

Totallønnsmodellen
Geir Ketil Røste, nestleder i Overlegefor-
eningen, orienterte om hvordan totallønns-
modellen fungerer på Rikshospitalet. Han 
sa blant annet at totallønnsmodellen for 
overleger er et resultat av forhandlingene 

med NAVO i 2002. Han la vekt på at både 
praktiske og politiske argumenter taler for 
at ordningen bør få større utbredelse. Han 
mente også at forhandlingene med NAVO 
understreket dette.

– Totallønnsavtaler kan bygges opp på 
flere måter og tilpasses de behov som er, der 
den skal tas i bruk. Hovedgrunnlaget er at 
flest mulig lønnselementer samles som fast 
lønn og at lønnen defineres opp mot arbeids-
oppgaver og kompetanse, istedenfor tidsfor-
bruk. Totallønn passer for foretak hvor man 
har et godt forhandlingsklima, sa Røste. Han 
nevnte at totallønn representerer forutsig-
barhet for begge parter. Røste gav uttrykk for 
at det for ham på Rikshospitalet, hadde vært 
en glede å forhandle om kompetanse, ansvar, 
produksjonsvolum og inntjening, i stedet for 
å krangle om avkorting eller forlenging av 
arbeidstiden med 25 minutter hver fredag.

Røste har gitt en nyttig beskrivelse av 
prosessen med innføring av totallønnsmo-
dell på Rikshospitalet i bladet Overlegen. 
Denne kan leses på: www.legefor-
eningen.no/overlegeforeningen.
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Stor oppslutning om 
studentenes humanitæraksjon
Annethvert år gir norske medisinstu-
denter støtte til en humanitæraksjon. 
I år har studentene valgt å støtte et 
prosjekt igangsatt av Flyktningehjel-
pen (tidligere Flyktningerådet).

De innsamlede midlene skal brukes til 
å drive HIV/AIDS-opplysning i fire land 
i Afrika: Sierra Leone, Liberia, Somalia og 
Sudan. Disse landene har alle vært herjet av 
borgerkrig i mange år og har store befolk-
ninger av flyktninger og internt fordrevne. 
I dag har landene inngått fredsavtaler. 
Dermed er det oppstått en ny utfordring i å ta 
hånd om dem som ønsker å vende hjem.

Årets aksjon fikk en pangstart under Lege-
foreningens landsstyremøte. Tusenlappene 
satt løst da dokumentarfotograf Rune Erakers 
bilder «Kunnskap redder liv» ble auksjonert 
bort. Rune Eraker reiste i oktober 2004 til 
Liberia og tok bilder for MedHum (1). Før 
bildene ble auksjonert bort, har de vært på 
turné på de medisinske fakultetene og univer-
sitetssykehusene: Trondheim i februar, Oslo 
i mars, Tromsø i april og Bergen i mai. 

I tillegg til auksjonen solgte medisinstuden-
tene T-skjorter til inntekt for aksjonen. Totalt 
kunne de innkassere nærmere 160 000 kroner 
etter auksjon og T-skjortesalg. Selve humani-
tæraksjonen MedHum 2005 arrangeres 
i september 2005. Det er åttende gang at 
medisinstudentene arrangerer denne aksjonen.
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Landsstyremøte
 i Oslo hvert annet år
Landsstyret har vedtatt å legge fremtidige 
landsstyremøter som holdes i år som slut-
ter på like tall, til Oslo – fortrinnsvis til Soria 
Moria hotell og konferansesenter.

Begrunnelsen er hensynet til forenin-
gens økonomi. Transportomkostningene vil 
bli betydelig redusert på grunn av at mange 
av landsstyrets medlemmer samt sekreta-
riatets ansatte bor i Oslo og omegn.

Den norske lægeforening vil være vert-
skap når landsstyremøtene finner sted i Oslo.

Tobakksforebygging
– Bevilgningene til tobakksforebyggende 
tiltak må styrkes Det skriver Tobakksfritt 
i et brev sendt alle statsrådene og Stor-
tingets sosialkomité. – De siste årene har 
det vært en betydelig nedgang i bruken av 
tobakk i Norge. Skal denne gunstige utvik-
lingen opprettholdes, må bevilgningene 
styrkes ytterligere, kontrollen med de tiltak 
som er innført skjerpes, og avgiftene på 
snus og sigaretter økes, skriver Tobakks-
fritt. Legeforeningen er en av ti samarbei-
dende organisasjoner som er med 
i Tobakksfritt. Les hele saken: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=73666

Doktorslag i golf
Årets doktorslag i golf arrangeres 6.–7.8. 
2005 på Losby Golfbane like utenfor Oslo.

Det er 12. året denne turneringen finner 
sted. Fjorårets vinner var Martin Chapman. 
Per O. Walle kom på andre plass og Anny 
Spydslaug var beste dame.
Les mer på http://home.online.no/~rekve/

Det var stor giverglede da auksjonarius Gunnar 
Ramstad auksjonerte bort Rune Erakers bilder. 
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