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Enighet om ny særavtale736

Legeforeningen og HSH er blitt 
enige om en ny særavtale med 
prøveordning for modell med 
lokale minstelønnssatser.

Forhandlinger om sentral særavtale om 
særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger 
innen HSH ble gjennomført og avsluttet 
med enighet 24.–25.1. 2011.

Prøveperiode 
med nytt avtalenivå
Et viktig resultat av årets forhandlinger er 
avtale om prøveperiode med nytt avtalenivå 
for minstelønnssatsene. Den nye særavtalen 
forutsetter at minstelønnssatser avtales kun 
lokalt. Bakgrunnen for dette er sentrale 
parters forutgående drøftinger om behovet 

for å evaluere og videreutvikle avtale-
systemet i HSH.

– Legeforeningen ønsker med dette 
å starte en prosess hvor HSH-området 
utgjør en viktig arena for overordnet, stra-
tegisk arbeid, sier leder av forhandlings-
utvalget Torunn Janbu.

– Prøveordningen medfører i første 
omgang ingen praktiske endringer av for-
handlingssystemet eller lønnsforholdene 
lokalt. Men som en følge av prøveord-
ningen vil det bli særskilt oppmerksomhet 
på systematiserte tilbakemeldinger til de 
sentrale parter vedrørende resultatene av 
de lokale avtalene, sier hun.

Partssammensatt utvalg
De sentrale partene har forpliktet seg til 
å følge opp prøveordningen gjennom parts-
sammensatt utvalgsarbeid som på generelt 

grunnlag skal vurdere avtalestrukturen 
i særavtalesystemet.

Særavtaleforhandlingene i HSH-området 
skiller seg fra andre tariffområder i år fordi 
det er et hovedoppgjør – og ikke et rent 
økonomisk oppgjør. Det betyr at hele 
avtalen er gjenstand for revisjon, både sent-
ralt og lokalt.

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

Internasjonal konferanse 
om global helseforskning
Den internasjonale helseforskningskonferansen «Contributions to 
Global Health Research, Capacity building and Governance» finner 
sted i Oslo 12. og 13. september 2011.

– Hensikten med konferansen er å rette 
oppmerksomheten mot de globale helsepro-
blemene og å arbeide for at en større andel 
av medisinsk forskning i Norge og den 
vestlige verden setter søkelyset på den 
globale sykdomsbyrden, sier fagsjef ved 
enhet for forskning og høyspesialisert 
medisin i Legeforeningen Elisabeth Søy-
land. Hun viser til at konferansen vil gi 
nasjonale og internasjonale forskere, helse-
personell og politikere et felles møtepunkt 
der de kan diskutere viktige temaer og 
foreslå fremtidig politikk på området. Flere 
spennende internasjonale og nasjonale fore-
dragsholdere vil delta på konferansen.

Målsettingen er å fremme forståelsen av 
hvordan norske aktører sammen med inter-
nasjonale helseaktører, kan bidra til å styrke 
forskning, kapasitetsbygging og ledelse 
innen global helse.

Konferansen vil berøre en rekke viktige 
temaer som bl.a. global helse i utenriks- 
og utviklingsperspektiv, koblingen mellom 
forskning og politikk, helsepersonell for 
et nytt århundre, nye norske strategier og 
deres konsekvenser for norske institusjoner 

samt hvordan bidra i det globale helseforsk-
ningslandskapet. Det vil også være flere 
parallellsesjoner.

– De fagmedisinske foreningene og 
andre vil her ha en gyllen mulighet til 
å fremme relevant forskning, sier Søyland. 
Hun opplyser om at alle deltakere også 
inviteres til å sende inn «abstracts». Infor-
masjon om regler og prosedyrer for dette 
finnes på nettsiden til konferansen. Regi-
strering og innsending av «abstracts» kan 
gjøres via nettsiden innen fristen 15. mai.

Det er Legeforeningen og Norges forsk-
ningsråd, program for global helse- og 
vaksinasjonsforskning (GLOBVAC), som 
i samarbeid med Norsk Forum for Global 
Helseforskning, Norad, Helsedirektoratet 
og Universitetet i Oslo står bak konfe-
ransen.

Dette er den sjette i en rekke med inter-
nasjonale konferanser om global helse og 
vaksinasjonsforskning. Den inngår også 
som ett av flere arrangementer som 
avholdes i forbindelse med Legeforenin-
gens 125-årsjubileum. Konferansen finner 

sted på Soria Moria Hotell og Konferanse-
senter.

Forskere, helsepersonell, studenter, 
myndigheter og andre med interesse for 
global helseforskning inviteres til å delta. 
Program med påmelding er tilgjengelig 
på www.legeforeningen.no/id/167967.0. 
Frist for påmelding er 15. august.
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