PROTOKOLL
Den 9. mars 2011 ble det holdt forhandlinger vedrørende lønnsoppgjøret mellom Den norske
legeforening og Diakonhjemmet Sykehus.
Tilstede:
Diakonhjemmet Sykehus

Den norske legeforening

Vera Tangen Wenaas
Irene Christensen
Tage Bjørnsen
Stine Kvalen Andersen
Anders Husby
Ole Bjørland
Gunnhild Lien
Arild Hagesveen

1. Minstelønnssatser
Fra 01.01.11 er minstelønnssatsene som følger:
Medisinstudent med lisens
Turnuslege
Lege i spesialisering (LIS):
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Lege kategori D
Overlege

Kr. 422 000
Kr. 437 000
Kr. 504 000
Kr. 550 000
Kr. 595 000
Kr. 641 000
Kr. 721 000

2. Justering av lønnselementer ut over minstelønn
Klesgodtgjørelse justeres til kr. 7 000.
Seksjonsoverlegetillegget justeres til kr. 35 000.
Tillegg til hovedtillitsvalgt justeres til kr. 50 000.
Tillegg til leger som har doktorgrad og driver forskning justeres til kr. 40 000.
Forskertillegget justeres til kr. 25 000.
Ansiennitetstillegget justeres til kr. 40 000.
3. Omstilling
Dnlf vil delta i de omstillingstiltak, herunder aktivitetsøkning og kvalitetsforbedring, som er
nødvendig for at sykehuset skal tilpasse seg endret funksjonsfordeling og inntektsmodell i
2011.

4. Intensjonserklæringer
Arbeidsgiver vil ta initiativ til å kalle partene (avdelingssjefer og tillitsvalgte) til en drøftning
om hvordan det skal avsettes tid til veiledning og fordypning for LIS og overleger når dette
ikke står på tjenesteplan.
Partene vil arbeide videre med forståelsen av vaktlønn og vaktarbeid.
5. Feriepenger over 6 G for arbeidstakere over 60 år
Arbeidsgiver vil regne på kostnader knyttet til å yte feriepenger også for den del av
feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
6. Virkningstidspunkt
Økning av lønnselementene gjøres gjeldende fra 01.01.11. Økningene gis effekt på tilleggene
som beregnes ut fra basislønn fra 01.01.11. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstaker som er
fratrådt før vedtakelse av forhandlingsresultatet, med mindre fratredelse skyldes pensjonering.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv som allerede er
utbetalt for arbeid utført før 31. mars 2011.
7. Utbetaling
Lønnsutbetaling og etterbetaling skal skje senest mai d.å.

Oslo 9. mars 2011

For Diakonhjemmet Sykehus

Vera Tangen Wenaas
personalsjef

For Overlegeforeningen:

Anders Husby
hovedtillitsvalgt

For Ylf:

Arild Hagesveen
hovedtillitsvalgt

