Kjære kollegaer

01.09.2020

Jeg håper dere alle har hatt en fin sommer, både privat og på jobb.
Koronaviruset har snudd opp ned på dagene våre og vi har alle stått i ulike utfordringer. Fra mye jobb
i smittevernutstyr til de som har manglet pasienter både på poliklinikk og sengepost. Dere gjør en
utrolig god og viktig jobb og med vår faglige kompetanse har helsevesenet og samfunnet hittil
kommet rimelig godt ut av pandemien. Sammen skal vi stå løpet ut.
Vårens vakreste eventyr, forhandlingene, har blitt flyttet til høsten og er forhåpentligvis ferdig i god
tid før jul. Våre forhandlinger er delt opp i flere avtaler. Innledende runde om sosiale rettigheter i A1,
som vi forhandler via Akademikerne, er avsluttet med enighet og ingen store endringer. Neste steg er
å forhandle A2 sentralt og så B-delene lokalt der de lokale forhandlingsgruppene skal i ilden.
Overlegenes lønnsoppgjør og andre tekstlige elementer vil forhandles her. Ta kontakt med din lokale
tillitsvalgt om du har innspill.
Overlegeforeningen vil denne uken sende ut en Questback-undersøkelse til alle medlemmer om
lønns- og arbeidsvilkår. Det er veldig viktig for vårt arbeid med fremtidens lønnssystemer at dere tar
dere tid til å svare på den. Det er Menon som gjennomfører undersøkelsen.
Vi har fokus på at overleger skal opprettholde sin etterutdanning også under pandemien, og
oppfordrer til å ta kontakt med tillitsvalgte om dere opplever at dere ikke får mulighet til å delta på
aktuelle webinarer og kurs.
14. oktober åpner et nyoppusset Legenes Hus. Vi håper mange av dere har anledning til å komme
innom i tiden fremover. I bygget finner dere drop-in kontorplasser, møterom, og en hyggelig
kaffebar. Vi ser frem til gode diskusjoner!
Jeg ønsker dere alle en fin høst.
Beste hilsen
Anne-Karin Rime
Of-leder
Legeforeningen har mange gode medlemstilbud og er det lenge siden du har vært på sidene og
sjekket de ut er linken her.

