
PROTOKOLL 
 

 
År 2022 ble det i perioden 13.06.2022 til 17.06.2022 gjennomført forhandlinger mellom 
Akershus universitetssykehus HF på den ene siden og Den norske legeforening på den 
andre siden. Forhandlingene ble ført på grunnlag av bestemmelsene i Hovedavtalen, 
samt protokoll av 25.05.2022 fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter 
og Den norske legeforening. 
 
Tilstede: 
 
Fra arbeidsgiver:      Fra arbeidstakersiden: 
Kjersti Hals       Ståle Clementsen 
Janne Gamst Andersen     Rebecca Lumb Sannum 
       Hanne Helene Johnsen 
       Hanne Sether Lilleberg 
       
 
 
Partene er enige om følgende med virkning fra 01.01.2022: 
 
Generelt tillegg 
Det gis et generelt tillegg til alle overleger på kr. 38 350,-.   
Det gis et generelt tillegg til stipendiater og øvrige medlemmer på kr. 25 600,-. 
 
 
 
 

Lørenskog, 17.06.2021 
 
 
For Akershus universitetssykehus HF  For Den norske legeforening 
 
 
 
____________________________________________  ______________________________________________ 
Kjersti Hals      Ståle Clementsen  
 
 
 
 
Tilførsler til protokollen: 
 
Lønnsdannelse overleger: 
Partene anerkjenner at lønn er et av flere virkemidler til å utvikle og beholde ansatte 
som har den nødvendige kompetanse som til enhver tid skaper resultater, forandring, 
kvalitet, service, effektivitet og utvikling. Ahus skal ha konkurransedyktig lønn som kan 
brukes aktivt til å tiltrekke og beholde erfarne og kompetente overleger i foretaket.  
 



Partene skal frem mot mellomoppgjøret 2023 se på lønnsdannelsen for overleger, 
herunder sammensetting av lønn og system for lønnsdannelse for å imøtekomme 
fremtidig behov for kompetanse ved Ahus. Partene vil i dette arbeidet også se på 
lønnsdannelse for leger i forskerstillinger. Arbeidet igangsettes høsten 2022. 
 
38/40 timers arbeidsuke: 
Partene skal frem til hovedoppgjøret 2024 kartlegge arbeidstidsordninger for overleger 
som går i samme vaktsjikt som LIS, og som i arbeidsplanen har aktivt eller passivt arbeid 
mellom kl. 20 og 06. Arbeidet igangsettes høsten 2022.  
 
Vaktrom, kontorer for leger og vaktmat: 
Partene skal ha en gjennomgang av bestemmelsene om vaktrom og kontor- og 
romfordeling i overenskomsten og praktiseringen av denne ved foretaket. I 
gjennomgangen vil man også se på praktisering av mat til leger på vakt. Arbeidet 
igangsettes høsten 2022.  
 


