
Veileder for etablering av luftveisklinikker 

3. Lønns- og arbeidsvilkår 

Rekruttering og tilknytningsforhold 

En klar anbefaling er å tilstrebe frivillighet rundt deltakelse i ordningen. Som et utgangspunkt er 

det ønskelig med utlysning av stillinger ved klinikkene. Søknadsfristen vil i så tilfelle naturligvis 

være knapp. Der det er aktuelt å bruke fastlegekorpset, bør kommunene og bydelene forsøke å 

komme frem til frivillige løsninger med legene, herunder enighet om tilknytningsform 

(ansettelse eller næringsdrift) og økonomiske vilkår.  

Myndighetene kan etter omstendighetene iht. smittevernloven ha adgang til å beordre leger, 

herunder fastleger, til å ta midlertidig arbeid på luftveisklinikker - også innenfor ordinær 

arbeidstid i legenes daglige virke. Legene skal gis kompensasjon for det pålagte arbeidet, men 

verken godtgjøringens størrelse eller praksiskompensasjon er konkretisert i loven. Også der 

beordring blir brukt er det naturlig at partene forhandler frem en avtale om økonomiske 

forhold.  

Midlertidige ansettelsesforhold ved klinikkene (jf. arbeidsmiljøloven § 14-9) vil være det 

tryggeste for legene med tanke på sykepenger, forsikringer mv. Ansettelse er også godt egnet 

til å sikre kontinuitet blant legene som skal gjennomføre arbeidet. Partenes ønsker og lokale 

forhold kan tale for at arbeidet likevel utføres av legene som næringsdrivende. Risikoen bør i så 

tilfelle gjenspeiles i godtgjørelsen, og en kan se på ordninger som kan redusere ulempene ved 

ikke å være ansatt. Næringsdrivende leger med løpende utgifter til praksis bør også 

kompenseres for disse utgiftene. 

I vurderingen av godtgjørelse er det et poeng at arbeid ved klinikken innebærer en viss risiko. 

Dette vil være et særlig sentralt hensyn for leger som utfører arbeidet som næringsdrivende, da 

man iht. lov- og avtaleverk har begrenset inntektssikring ved sykefravær eller alvorlige følger av 

korona-smitte. Det bør tegnes nødvendige forsikringer før arbeid som oppdragstaker starter, se 

informasjon her. 

I dialog med kommunen bør legene ha med seg at det er nødvendig med raske avklaringer. 

Uavhengig av tilknytningsform (ansettelse eller næringsdrift) er smittevernarbeidet av vesentlig 

samfunnsmessig betydning, og kommunene vil etter omstendighetene i prinsippet kunne 

beordre tjeneste i nåværende situasjon. Det vil normalt være en fordel for begge parter at det 

inngås avtaler fremfor beordring. 

Utgangspunkter der leger er arbeidstakere ved luftveisklinikker 

• Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale. Grunnlaget for midlertidig ansettelse og 

forventet varighet skal fremgå av arbeidsavtalen.  

• Legene bør etterspørre informasjon om kommunens forsikringsordning og hva den vil 

omfatte. Dette sett hen til risikoeksponeringen som arbeidet medfører.   

https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stilte-sporsmal-naringsdrivende-leger/#101998


• Legeforeningen og Oslo kommune har forhandlet om betingelser for fastlegers 

deltakelse i luftveisklinikker i bydelene. Man har blitt enige om en modell der det er 

fastlegen som velger om det skal inngås avtale om midlertidig ansettelse eller avtale om 

næringsdrift (honorarmodellen). Blant vilkårene for leger som velger ansettelse, er  

årslønn på p.t. kr 953 900 for spesialister (lønnstrinn 69 i overenskomsten) og lønn på kr 

882 200 for ikke-spesialister (lønnstrinn 65). Det er avtalt et tillegg i timelønnen på 40 % 

for arbeid etter kl. 16. Basistilskuddet opprettholdes. Der legene tas ut av praksis, er det 

videre avtalt utbetaling av praksiskompensasjon på kr 230 per time. Hovedtariffavtalen 

(dokument 25) for Oslo kommune finner du her. 

• KS anbefaler kommunene å følge samme avtalemodell og vilkår som Oslo kommune, 

som du finner informasjon om her. Dette bidrar til avklaringer rundt avtalereguleringen 

av luftveisklinikker, og modellen kan være hensiktsmessig.  

• Legeforeningen presiserer samtidig at lokale forhold  kan begrunne at man i iht. kapittel 

5 i Hovedtariffavtalen for KS-området blir enige om andre vilkår enn det Oslo kommune 

har lagt til grunn. Videre regulerer ikke "Oslo-vilkårene" alle forhold. For eksempel kan 

det være aktuelt å regulere innretning på eventuelle bakvakter mv. Legeforeningen 

presiserer også at man må se på avtalevilkårene samlet sett; det vil for eksempel ikke 

være rimelig dersom man i KS-området følger enkelte av Oslo-vilkårene, f.eks. knyttet til 

grunnlønn, samtidig som kommunen gir lavere kveldstillegg enn tillegget på 40 % per 

time, som legene får i Oslo. I så tilfelle bør dette kompenseres med høyere grunnlønn.  

• Allerede inngåtte avtaler i kommunene vil gjelde uavhengig av den anbefalte løsningen 

fra KS, med mindre de lokale parter har avtalt noe annet.  

• Både, Legeforeningen, KS og Oslo kommune legger til grunn at det utbetales 

praksiskompensasjon til fastleger som må i karantene eller isolasjon. 

Praksiskompensasjonen er p.t. kr 9 752 per dag (Allmennlegeforeningens satser). Dette 

gis i inntil 16 dager. Ordningen er ment å trygge legenes økonomiske situasjon der 

fravær fra praksis er nødvendig ut fra smittevernhensyn. Ordningen må beskrives og 

praktiseres på en måte som sikrer forutsigbarhet for legene. Vilkårene må utformes slik 

at ordningen kan virke etter sitt formål. Legeforeningen er i dialog med sentrale 

myndigheter da det fortsatt er behov for visse avklaringer.  

• Der legen ansettes med en fast lønn vil kommunen beholde alle inntekter generert ved 

takster og egenandeler.  

 

 

Utgangspunkter der leger er næringsdrivende ved luftveisklinikker 

• Legeforeningen og Oslo kommune har forhandlet om vilkår for fastleger som velger 

næringsdrift som sin tilknytningsform til luftveisklinikkene (honorarmodell). Blant 

vilkårene er godtgjørelse iht. satsen for offentlig legearbeid utført av leger som 

næringsdrivende (p.t. kr 880 per time), med et tillegg på 40 % for arbeid etter kl. 16 (p.t. 

kr 1 232 per time). Videre er det avtalt at basistilskuddet opprettholdes. Fastleger som 

https://akademikerne.s3.amazonaws.com/Overenskomster-Oslo-kommune-2018-2020.pdf?mtime=20181105125643
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/anbefaling-om-okonomiske-vilkar-for-leger-under-koronapandemien/


må i karantene eller isolasjon får praksiskompensasjon på p.t. kr 9 752 per dag i inntil 16 

dager. 

• KS anbefaler kommunene å følge avtalemodellen til Oslo kommune, som du finner 

informasjon om her. Som også påpekt i punktet over om ansettelsesmodellen, ser 

Legeforeningen det som positivt at KS går ut med en anbefaling. Dette bidrar til 

avklaringer rundt avtalereguleringen av luftveisklinikker, og modellen kan være 

hensiktsmessig. Vi presiserer samtidig at lokale forhold noen steder vil kunne begrunne 

at man forhandler om avvikende løsninger. Videre vil allerede inngåtte avtaler i 

kommunene gjelde uavhengig av en anbefalt løsning fra KS, med mindre de lokale 

parter har avtalt noe annet.  

• Vær oppmerksom på at avtalen for Oslo kommune og den anbefalte løsningen fra KS 

ikke er uttømmende for alle typetilfeller. Det er for eksempel i gjeldende 

avtaleversjoner ikke regulert honorarer for eventuelle bakvakter eller for vakanser. 

Avtalen mangler også regulering av tillegg i godtgjøringen for helge- og helligdagsarbeid. 

Dersom "helprivate leger" skal jobbe i klinikkene er blant annet regulering av 

praksiskompensasjon ved karantene et tema. Praksiskompensasjon for leger som skal 

jobbe i klinikkene og som er vikarer i fastlegepraksis, bør også tydeliggjøres i en avtale 

der dette er aktuelt. Det er generelt viktig at man ser hen til den aktuelle situasjonen 

når det inngås avtaler i den enkelte kommune eller bydel.  

• Dersom du tar arbeid som oppdragstaker, er du ikke omfattet av yrkesskadeforsikringer 

og andre ordninger som kommunen har etablert for sine arbeidstakere. Dette betyr at 

du som utgangspunkt ikke vil ha noen forsikringsdekning gjennom din oppdragsavtale 

med kommunen. Vi anbefaler yrkesskadeforsikring til alle næringsdrivende som ikke har 

tegnet dette. Du kan lese mer om dette her. 

• Med en honorarmodell i tråd med avtalen i Oslo kommune eller anbefalingen fra KS, vil 

kommunen beholde alle inntekter generert ved takster og egenandeler.  

 

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/anbefaling-om-okonomiske-vilkar-for-leger-under-koronapandemien/
https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stilte-sporsmal-naringsdrivende-leger/%23101998

