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Arkivsystemer for tillitsvalgte2527

For å lette arbeidet for de tillitsvalgte, og for å sikre kontinuiteten 
ved skifte av tillitsvalgte, opprettes nå et sentralt arkivsystem. 
Dette vil også sikre personvernet i de arkiverte sakene.

Et av Legeforeningens satsingsområder er 
et tillitsvalgtprosjekt. Prosjektet har som 
mål å sikre rekruttering og involvering av 
tillitsvalgte gjennom forbedret opplæring 
og bistand (1).

Et av tiltakene i prosjektet er et nytt arki-
veringssystem for tillitsvalgte. – Erfarings-
messig forsvinner mye avtalehistorikk ved 
skifte av tillitsvalgte; noe som kan gi dårlig 
kontinuitet i tillitsvalgtapparatet. Det er 
derfor nå mulig å sende inn f. eks. forhand-
lingsprotokoller eller lokale særavtaler/
andre lokale avtaler til arkivering, forteller 
medlem av prosjektgruppen Arne Refsum. 
Det er forhandlings- og helserettsavde-
lingen (FHR) som er ansvarlig for tillits-
valgtprosjektet.

Som en prøveordning for tillitsvalgte 
i helseforetakene, har Legeforeningen opp-
rettet arkivdeler for tillitsvalgte innenfor 
det enkelte helseforetak. På bakgrunn av 
erfaringene med dette tilbudet, vil arkivet 
vurdere hvordan systemet kan videre-
utvikles som en ordning også for tillits-
valgte i øvrige tariffområder.

Hvert helseforetak sin arkivdel
Hvert helseforetak har nå sin arkivdel, 
men det er bare foretakstillitsvalgte for 

henholdsvis overordnede og underordnede 
leger som har adgang til arkivdelen for sitt 
foretak. I tillegg har enkelte navngitte per-
soner i FHR adgang til alle arkivdelene.

Ansatte i arkivet legger inn mottatte 
dokumenter i henhold til krav om anony-
misering, samt sender ut dokumenter på 
forespørsel fra foretakstilllitsvalgte. Det er 
etablert egen mailadresse for henvendelser: 
dkarkiv@legeforeningen.no

– Når arkivet får forespørsel om å legge 
inn eller hente ut dokumenter, skal fore-
spørselen alltid sammenholdes med en liste 
som arkivet har mottatt fra FHR over per-
soner som til enhver tid har tilgang, forteller 
Arne Refsum. Han presiserer at foretaks-
tillitsvalgte ikke selv kan gå direkte inn 
i systemet, og at man vil være avhengig av 
kvalitetssikringen som foretas av de ansatte 
i arkivet.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Fornøyde medarbeidere2527

En ny undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) viser at et flertall av fast-
legene har fornøyde medarbeidere. Afi har kartlagt hvilke ordninger og rettigheter 
helsesekretærene faktisk har og hvordan de opplever sitt arbeidsmiljø og sin arbeids-
situasjon. – Funnene viser at de fleste fastlegene ivaretar sin rolle som arbeidsgiver på 
en god måte, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. Det er særlig kø 
og ventetid som stresser helsesekretærene mest. – Det kan skyldes svikt i kapasitet eller 
organisering eller begge deler. Rapporten skiller imidlertid ikke godt nok på dette, sier 
Hansen. – Alt i alt synes det som modellen med legen som eier av virksomheten og som 
arbeidsgiver, fungerer godt, sier han, og legger til at det er viktig for Allmennlegefor-
eningen at også denne siden av fastlegerollen har god kvalitet.

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov 
for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et til-
legg til forsikringsordningen som følger 
av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

DnB NOR tilbyr egen sparekonto 
for akademikere
Legeforeningen har reforhandlet sam-
arbeidsavtalen med DnB NOR for fem nye 
år. En av nyhetene er at DnB NOR har etab-
lert Sparekonto Akademiker. Kontoen har 
de samme betingelsene som SAGA Spare-
konto og sikrer alle akademikermedlem-
mer i DnB NOR bankens beste sparerente.

Den nye kontoen trådte i kraft 10.11. 
2010. Foreningsmedlemmer som allerede 
har programmene Total, Student eller 
SAGA med sparekonto vil automatisk få 
overført sin konto til den nye Sparekonto 
Akademiker. Du vil finne informasjon om 
Sparekonto Akademiker ved å gå inn i nett-
banken din. Du kan også lese mer om kon-
toen ved å klikke deg inn på bank- og for-
sikring under medlemsfordeler.

For tilbud om bank- og forsikringstje-
nester, kan du ringe Medlemsrådgiveren 
på telefon 04700 eller benytte nettbanken 
din. Du kan også få ytterligere informasjon 
ved å kontakte ditt nærmeste DnB NOR – 
kontor.

Ansatte i arkivet legger inn mottatte dokumenter i henhold til krav om anonymisering. 
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