
PROTOKOLL 

 
År 2012, 4. - 15. juni, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
og Den norske legeforening vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter 
medlemmer av Den norske legeforening. 
 
Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene 
mellom Spekter og Akademikerne datert 20. april 2012 samt protokoll fra forhandlinger 
mellom Spekter og Den norske legeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg 
datert 14. mai 2012.  
  
Til stede på et eller flere møter: 
 
For Lovisenberg Diakonale Sykehus AS: 

Anne Grete Sandbukt 
Lars Vasli 
Gaute Jørgensen 
Trond Noddeland 
Venke Ingeberg Ringstad 
 

For Den norske legeforening: 
 Per Drottning 
 Gunnar Petursson 
 Einar Gunnarsson 
 Fred Heggen 
 Christian Qvigstad 
 Tim Nansen 
 
 
 

I ØKONOMI 
 
 Overleger 
 

Med virkning fra 1. januar 2012 gis et generelt tillegg til overlegene på kr 32 500,-. 
 Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis  forholdsmessig tillegg. Tillegg som ”flyter  

oppå” minstelønn omfattes ikke av lønnsreguleringen. Tillegget inngår i basislønn.  
 
Minstelønnssatsene heves slik med virkning fra 1. januar 2012: 
 
Overleger     kr. 733.300,- 
 
Generelt tillegg er inkludert i nye minstelønnssatser.  
 
Leger i spesialisering 
 
I tillegg til den lønnsregulering som ble avtalt ved de sentrale forbundsvise 
forhandlinger mellom Spekter og Den norske legeforening datert  
14. mai 2012, gis en ytterligere lønnsregulering kr. 200,- på stillingskodene for 
turnusleger samt leger i spesialisering kategori A til og med kategori D. 



 
Nye minstelønnssatser fra 1. januar 2012 er: 
 
Medisinstudenter med lisens   kr. 394.300,- 
Turnusleger     kr. 433.700,- 
Leger i spesialisering kategori A  kr. 499.800,- 
Leger i spesialisering kategori B  kr. 550.200,- 
Leger i spesialisering kategori C  kr. 595.100,- 
Leger i spesialisering kategori D  kr. 636.900,- 
 
Generelle tillegg er inkludert i nye minstelønnssatser.  

 
II TILLEGG FOR DOKTORGRAD 
 
 Tillegget for doktorgrad økes fra kr. 40.000,- til kr. 42.500,- med virkning fra  

1. januar 2012. 
 
III ENDRING I VAKTLØNNSSATSENE 
  
 Med virkning fra 1. januar 2012 gis følgende endring i vaktlønnssats for overleger:  
 

Vaktklasse A:  kr. 1.340,- pr. vakt.  
Vaktklasse B:  kr. 1.990,- pr. vakt. 
Vaktklasse C:  kr. 2.410,- pr. vakt.  

 
IV BEREGNING AV TIMER - PASSIV TILSTEDEVAKT 
 

Partene har kommet til enighet om alle forhold med unntak for bestemmelsene i § 3.6 
Vaktordninger, gjeldende spørsmålet om beregning av timer ved passiv tilstedevakt.  
 
Arbeidsgivers krav er at gjeldende bestemmelse endres til: ”Tilstedevakt beregnes som 
hovedregel i forholdet 1:1”.  
 
Legeforeningens krav er at gjeldende bestemmelse videreføres: ”Tilstedevakt beregnes 
i forholdet 1:1”.  
 
Partene er enige om at dette spørsmålet søkes løst mellom de sentrale parter.  

 
  
 
For Lovisenberg Diakonale Sykehus AS  For Den norske legeforening 

 
 
 

____________________     ____________________ 
Anne Grete Sandbukt     Per Drottning 
 


