
AKTUELT I FORENINGEN       

2434 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 18, 2007; 127

– Det er klart at jeg trives i sykehusmil-
jøet, men å gjøre begge deler samtidig hadde 
blitt halvveis. Og så må jeg innrømme at jeg 
liker at jeg nå kan sove mellom klokken 
2 og 7 de aller fleste netter, smiler hun.

Ble overtalt
Gjessing hevder hun nærmest ble snakket 
rundt, da de manglet foretakstillitsvalgt på 
Akershus universitetssykehus i 2005.

– En av mine gode kolleger er åpenbart 
en dyktig forhandler og trykket på de rette 
knappene. Jeg var lykkelig utvitende om 
slikt arbeid den gangen, men han ga meg 
tro på at jeg kunne gjøre en god jobb. Jeg 
tok vervet, og er ham evig takknemlig, 
sier hun.

Så gikk det slag i slag, som landsstyre-
representant for Akershus legeforening og 
deretter styremedlem i Yngre legers for-
ening. Nå er hun altså blitt leder for yrkes-
foreningen og sentralstyremedlem.

Hun har ellers god oversikt over byens 
kulturelle tilbud. Både filmer, bøker og 
musikk tar opp plass hjemme hos henne, 
og kafeer har tjent gode penger på alle 
hennes besøk. Hun er også glad i trening, 
og jogger mye. Raskt spretter legen i henne 
igjen opp:

– Det er veldig viktig å trene – alle burde 
trene. Ikke bare for å unngå livsstilssyk-
dommer, men fordi det er mentalt avslap-
pende og det frisetter energi som vi trenger 
for å bevare gleden i arbeidshverdager som 

ofte er preget av alvor, sier sentralstyremed-
lemmet.

Gjessing har også Italia på fritidslisten 
sin. – Jeg har vært der flere ganger. Det er 
et fantastisk land med et vakkert språk som 
jeg nå har fått lyst til å lære meg. Denne 
høsten har jeg meldt meg på trinn2-kurs og 
håper at jeg får tid til å følge det opp, sier 
hun og gjør seg klar til å pugge «ciao» og 
«grazie» innimellom lesing av dokumenter 
til sentralstyremøtene.
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Landsrådet i Overlegeforeningen var 29. august samlet på Gardermoen for å forberede høstens 
justeringsforhandlinger.

– Justeringsforhandlingene starter 3. sep-
tember og skal avsluttes 21. september. 
Overlegene forhandler lokalt med et fastsatt 
mandat, sa forhandlingsdirektør i Legefor-
eningen, Anne Kjersti Befring til lands-
rådet. Hun gjennomgikk hvordan forhand-
lingene er forberedt og hvordan de blir fulgt 
opp av Legeforeningen sentralt. Befring la 
vekt på at tillitsvalgtes arbeid med å oppnå 
god og konstruktiv dialog med ledelsen må 
fortsette, ikke bare før og under forhand-
linger, men hele året,

– Mulighet for innflytelse og forhand-
lingsmakt både for oss og for arbeidsgiver-
siden, ligger i tillit, tett dialog og samarbeid, 
sa hun, og presiserte at god og effektiv drift 
av sykehus er avhengig av at partene kan 
etablere et slikt fundament. – Vi skal fortsette 
å gi våre bidrag og holde stø kurs, og det må 
også være et mål at partene forholder seg 
lojalt til avtaler som er inngått og at man kan 
løse oppståtte uenigheter på lavest mulig 
nivå.

– Overlegene har ikke forhandlet lokalt 
siden 2005. De forestående justeringsfor-
handlingene blir en prøvestein i så måte og 
et grunnlag for neste års hovedtariffoppgjør, 
sa Anne Kjersti Befring. Hun fortalte også 
om forberedelsene til hovedavtaleforhand-

lingene, dvs. forhandlingssystemet som 
skal revideres senere i høst.

En fortsettelse 
av hovedtariffoppgjøret
– Vi vet hvor årets lønnsoppgjør for andre 
har landet, og det er ingen grunn til at 
legene ikke skal ha det samme, sa Arne 
Refsum, Overlegeforeningens nye leder. 
Han gikk gjennom resultatene fra andre 
akademikergrupper for legene i HSH (Han-
dels- og Servicenæringens Hovedorganisa-
sjon). Han understreket at lønnsglidning har 
liten betydning i justeringsforhandlingene. 
Refsum viste til at tallene som ligger til 
grunn for forhandlingene er oversiktlig 
gjengitt i notat fra Spekter og Legefor-
eningen i samarbeid, og i veileder fra for-
handlings- og helserettsavdelingen.

Arne Refsum gjennomgikk også man-
datet for forhandlingene som ligger i Riks-
meklingsmannens møtebok. – Det er der-
for ikke opp til oss eller arbeidsgiver å 
bestemme utgangspunktet for forhandlin-
gene, sa han. Han understreket at dette er 
en fortsettelse av hovedtariffoppgjøret for 
2007 og at virketidspunktet er fra 1.1. 2007. 
– Målet med forhandlingene er at over-
legene skal justeres i forhold til andre 

grupper, men teksten i lokale B-dels avtaler 
skal ikke endres med mindre begge parter 
ønsker det, sa han. Refsum ga i tillegg en 
rekke praktiske råd for forhandlingsarbeidet 
lokalt.

Må få et stabilt forhandlingssystem
Torunn Janbu, Legeforeningens president, 
sa at det er på tide at vi etter fem år med uro 
får et stabilt forhandlingssystem som er til-
passet sykehusene. Presidenten viste til de 
langsiktige planer som ble lagt for NAVO/
Spekter-området høsten 2005, med et mål 
om å få bukt med langvarige og konflikt-
fylte forhandlingsforløp i området og tvister 
om avtaler. – Vi står samlet, både i Legefor-
eningen og i Akademikerne Helse, sa hun. 
– Vi har identifisert problemene og funnet 
virkemidler. Dette er utgangspunktet for 
arbeidet mot staten for å utbedre forhand-
lingssystemet. Både sykehusene og vi er 
tjent med et forutsigbart system som tilret-
telegger for utviklingsarbeid. Presidenten 
benyttet også anledningen til å takke lands-
rådet for god innsats.
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