
 
 

 

 

 

 

Protokoll  

 
 

År 2018, den 15., 30. mai og 1., 7. og 8. juni ble det avholdt lønnsforhandlinger mellom 

Helgelandssykehuset HF og DNLF i Helgelandssykehuset HF 

 

Til stede i ett eller flere møter: 

 

Helgelandssykehuset HF: Tore Enga 

    Raymond Karlsen 

    Eva Holdahl 

     

 

Dnlf:    Klaus W. H. Becker 

    Nils Petter Rundhaug 

    Peter Skrabak 

Lars Henrik Grytte Dahl 

Hans Arvid Øberg 

 

Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene 

mellom Spekter og Akademikerne samt protokoll fra forhandlinger mellom Spekter og Den 

Norske Legeforening datert 7. og 8. mai 2018. 

 

Partene er enige om å videreføre gjeldende overenskomst del B, justert i henhold til punktene 

1 – 5A nedenfor. 

 

Partene lokalt er enige om følgende: 

 

1. Minstelønn: 

 
 Gjeldende 

minstelønn 

Lønnstillegg Ny minstelønn 

Med. stud med lisens 447 500 12 500 460 000 

LIS1/Turnuslege 496 500 12 500 509 000 

LIS A 563 000 14 000 577 000 

LIS B 608 000 16 000 624 000 

LIS C 650 000 17 500 667 500 

Legespesialist 688 000 62 000 750 000 

Overlege 768 500 25 700 794 200 

 

Medisinstudenter uten lisens avlønnes ihht foretakets gjeldende lønnspolitikk. 

 



2. Kompensasjon for utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA) 

• For overleger og legespesialister honoreres kjøp av utvidet arbeidstid med 0,073 % 

av basislønn pr. time. Videre økning av denne satsen vil være et prioritert tema ved 

neste års forhandlinger. 

• For LIS 1/turnusleger honoreres kjøp av utvidet arbeidstid med 0,070 % av 

basislønn pr. time. 

 

3. Kompensasjon for utrykning på uforutsett vakt 

Kompensasjon for utrykning på uforutsett vakt økes fra 0,10% til 0,13% av basislønn. 

 

4. Helgelandstillegg 

Helgelandstillegget inkluderes i basislønn. 

 

5. Annet 

 

A) Overenskomstens §§ 1.3 og 1.4 endres til ny § 1.2 Virkeområde, med følgende 

innhold: 

• Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte overleger, legespesialister, leger 

under spesialisering, turnusleger og medisinerstudenter med og uten lisens, som er 

medlemmer av Dnlf og er tilsatt ved Helgelandssykehuset HF.  

• Overenskomstens bestemmelser om lønnsfastsettelse omfatter ikke ansatte som har 

til oppgave å være arbeidsgivers representant i forhandlinger og ledere. Med ledere 

menes resultatansvarlige ledere på nivå 1, 2 og 3 under administrerende direktør. 

(Med dagens organisering tilsvarer det enhetsdirektør, områdesjef og 

avdelingsleder).  

• Overenskomsten gjelder ikke for leger som leies inn via vikarbyråer, og som får 

sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i vikarbyrået.  

 

B) Det er enighet om å nedsette følgende partssammensatte arbeidsgrupper: 

• For å evaluere gjeldende avtale om studie- og forskningspermisjon for overleger 

samt de retningslinjer som er utarbeidet i tilknytning til avtalen. Arbeidsgiver 

kaller inn partene til møte og arbeidet skal være avsluttet innen 31.10.18. 

• For å gjennomgå den praktiske gjennomføringen av ny spesialiststruktur, blant 

annet rotasjonsordninger og spesialistutdanning. Avtalen om godtgjørelse for 

gruppe 1-  tjeneste for leger i spesialisering skal reforhandles som et ledd i dette 

arbeidet. Arbeidsgiver kaller inn partene til møte og arbeidet skal være avsluttet 

innen 30.11.18. 

 

C) § 3.5.4 endres til: Det vises her til overenskomsten, del A2. § 3.6.4 

D) § 4.3 tas bort ettersom den ikke har relevans lenger. 

E) § 10 endres til: Det vises her til arbeidsmiljølovens bestemmelser og bestemmelsen i 

overenskomsten, del A. 

 

 

 Med forbehold om endringer. 

 

Helgelandssykehuset HF                 Dnlf i Helgelandssykehuset  

      

Tore Enga        Klaus W.H. Becker 

Forhandlingsleder       Forhandlingsleder 


