AKTUELT I FORENINGEN

Nå starter forhandlingene
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– Vi skal jobbe for å sikre avtaler som kommer våre medlemmer og
samfunnet til gode, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.
I løpet av våren går Legeforeningen i gang
med en hel rekke forhandlingsløp, for ansatte
leger og for leger som er næringsdrivende.

Ansatte leger
Helseforetakene og Lovisenberg. Spekter er
arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene
og Lovisenberg. De er dermed Akademikerne
og Legeforeningens motpart i forhandlinger
om lønns- og arbeidsvilkår for omtrent 11 000
medlemmer i sykehus. Årets hovedoppgjør
med Spekter starter 7. april med innledende
sentrale forhandlinger.

Staten
Forhandlingene med Staten berører leger
ansatt i statlige virksomheter, som universitetene, Forsvaret, NAV og Helsedirektoratet. Disse forhandlingene har frist 1. mai.

KS
I KS er Akademikerne overordnet part i de
sentrale forhandlingene. Forhandlingene i
KS omfatter leger med et ansettelsesforhold
i kommunene. Også her er forhandlingsfristen 1. mai. For Legeforeningens medlemmer
forhandles selve lønnsoppgjøret lokalt, noe
som vil skje i etterkant av det sentrale oppgjøret.

Oslo kommune

erfor er jeg lege...

– Om bord for deg,
siden 1493!
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Forhandlingene i Oslo kommune er på vegne
av leger med et ansettelsesforhold i Oslo
kommune. Også disse forhandlingene har
som frist at de skal være gjennomført innen
1. mai.

Virke
Virke organiserer en rekke private, ideelle
helsevirksomheter, blant annet flere store
sykehus som Diakonhjemmet og Haraldsplass Diakonale Sykehus. For Legeforeningen
vil det forhandles lokalt om et mellomoppgjør. I tillegg vil det gjennomføres sentrale
forhandlinger vedrørende hovedoppgjøret for
2016. Legeforeningen forhandler her i et samarbeid med øvrige foreninger i Akademikerne
med tilhørende medlemmer i området.
Legeforeningen vil fortløpende legge ut
oppdatert informasjon på hjemmesiden om
oppstarten av forhandlingene og prosessen
videre.
Daniel Wærnes
danielwaernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

VIL SIKRE AVTALER: Vårens forhandlinger starter i begynnelsen av april. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er sanitetens motto, og i Sjøforsvaret
fant jeg min medisinske nisje.
Nylig rundet jeg 25 års tjeneste som
offiser og lege i Sjøforsvaret, de siste to
årene som sjef for Saniteten.
Men hvorfor ble jeg nå lege og har forventningene slått til? Våren 1981 bestemte
jeg meg for å forsøke å komme inn på
medisinstudiet. Etter et år med lesing og
nye eksamener fikk jeg studieplass i Bergen. Det var litt tilfeldig at jeg fikk yrkestilsetning i Sjøforsvaret, men jeg er godt
fornøyd med yrkesvalg og arbeidsplass.
Tjenesten har vært variert og har gitt
meg en spesialitet i samfunnsmedisin. De
første årene som sykestuelege med konsultasjoner og mange seleksjonsmedisinske undersøkelser. Jeg spurte meg selv
om det teoretiske grunnlaget for seleksjonsmedisin. Hvilke operative og funksjonelle krav er det til oppgavene personellet skal utføre og hvorfor er helsekravene slik de er? Dette er et fagområde få
har kunnskap om og jeg har fått forske på
dette.
Inntil for to år siden var jeg stabslege.
I tett samarbeid med Universitetet i Bergen
og Kreftregisteret ledet jeg en arbeidsmiljøkartlegging der vi blant annet studerte
omfang og potensielle konsekvenser av
eksponering for elektromagnetiske felt,
sykelighet og dødelighet i Sjøforsvaret
siden 1950 og støyeksponering på skip.
Sanitetens primære mål er å støtte Marinens operative virksomhet. Et korps av
dyktig helsepersonell skaper en tryggere
arbeidsplass i hele Norges suverenitetsområde. Vi støtter Kystvakten som gir
bistand til fiskeriflåten, og nå har vi sanitetspersonell ombord i supplyfartøyet Siem
Pilot som redder flyktninger i Middelhavet.
Vilhelm F. Koefoed
Kommandør
Sjef for saniteten i Sjøforsvaret
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