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Lønnsforhandlinger 2021 - Protokoll mellom 

Finnmarkssykehuset HF og Den norske legeforening 

Den 9.juni, 10.juni og 16.juni 2021 ble det holdt forhandlinger mellom Finnmarkssykehuset HF 

og Den norske legeforening vedrørende mellomoppgjøret 2021. 

Tilstede på ett eller flere møter 

Fra Finnmarkssykehuset HF: 

Sigrid Skalle Jensen, forhandlingsleder 

Stig Ramberg 

Rune Mauno 

Fra Den norske legeforening Finnmorkssykehuset HF: 

Thoralf Enge, forhandlingsleder 

Frode Boyne 

Ingvild Skjerping Dahl 

Tone Hagerup 

1 Grunnlaget for forhandlingene: 

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

mellom Spekter og Akademikerne, 16. april 2021, om lønnsregulering for annet avtaleår. 

2 Partene er kommet til enighet om følgende endringer i overenskomstens del B: 

2-1 Oppdatert datoer for avtalens gyldighet

2-2 Datoer rettes iht. innledende forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne 

2-3 § 2.1 b) Det legges til en setning: «Legen plikter å oppgi dette som bierverv til arbeidsgiver.» 

2-4 § 2.3. Første avsnitt slettes og erstattes med teksten «Se overenskomstens Del A2». Siste

setning i paragrafen slettes.

2-5 § 2.5. Henvisning i andre avsnitt rettes opp til gjeldende avtale.

2-6 § 3.4. Teksten slettes og erstattes med «Se overenskomstens Del A2.» 

2-7 § 4.1 Andre avsnitt endres slik: «Leger i spesialisering, med unntak av LIS 1, skal innenfor

alminnelig arbeidstid gis mulighet til....» - Nytt 3.avsnitt: «LIS 1 skal innenfor alminnelig 

arbeidstid gis mulighet til faglig fordypning svarende til to hele arbeidsdager per halvår. Tid til

faglig fordypning skal innarbeides i lokal arbeidsplan, og kan ikke gis i perioder på mindre enn 4 

timer sammenhengende. » 

2-8 §5.2. Siste kulepunkt slettes.

2-9 §5.3. Overskriften endres ved at tekst i parentes blir slik: «(gjeldende fra 1.januar 2021)».

2-10 Innhold i tidligere §5.3.1 flyttes til §5.3.2. Tidligere innhold i §5.3.2 slettes.



2-11 § 5.3.4. Korrigeres iht. endringene i lønnssystem avtalt i protokoll av 5. og 6. november 2020.

Leger i spesialisering 

0-1 år av gjennomført spesialisering

1-2 år av gjennomført tid i spesialisering - Minimumslønn per år i 100 %

stilling.

2-4 år av gjennomført tid i spesialisering - Minimumslønn per år i 100 %

stilling.

>4 år av gjennomført spesialisering - Minimumslønn per år regnet ut fra 100

% stilling.

Legespesialist 

Finnmarkslønn per år i 100 % stilling. Tillegget inngår i basislønn. 

Tillegget gis ikke til /LIS 1. 

2-12 § 5.3.5 Overleger, endres til§ 5.3.6

2-13 § 5.3.6 Legespesialister slettes.

2-14 § 5.5 «Underordnede leger» byttes ut med «leger i spesialisering»

2-15 §5.7.1 «Underordnede leger» byttes ut med «leger i spesialisering»

2-16 § 8.3 «Turnusleger» byttes ut med «LIS 1»

kr 

kr 

kr 

kr 

Kr 

kr 

551 000 

604 800 

653 000 

721 500 

785 800 

40 000 

2-17 § 8.4.1 Det legges til følgende tekst: «Leger som har hjemmevakt med jevnlig utrykning på

vakt, samt overleger uten fast forvakt, må ha hensiktsmessig hvilemulighet på arbeidsstedet 

med fasiliteter som beskrevet i A2. Dersom hvilerommet skal benyttes som ordinært kontor på 

dagtid, må det sikres tilstrekkelig ventilasjon hele døgnet.» 

2-18 § 12 endres til§ 10

2-19 Dato i nye§ 10 endres fra 1.1.2018 til 1.5.2020.

2-20 Nest siste avsnitt i nye§ 10 endres ved at det legges til« ... 1.mai 2020, dersom ikke annet er

spesifisert.» 

3 Økonomi: 

3-1 Det gis et generelt tillegg i grunnlønn fra 1. januar 2021: 

Stilling 

Medisinerstudent uten lisens som utfører pasientrettet arbeid - kr 

1. og 2.års studenter

Medisinerstudent uten lisens som utfører pasientrettet arbeid kr 

- 3.års studenter

Medisinstudenter med lisens kr 

Overleger og medisinsk faglig rådgiver kr 

Tillegg 

10 325 

11 113 

13 594 

32 500 

Tillegg gis i 100%. Ved lavere stillingsprosent beregnes tillegg forholdsmessig. 
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3-2 Ny minstelønnssats fra og med 1. januar 2021:
Stilling Årslønn (100%) 

Medisinerstudent uten lisens som utfører pasientrettet arbeid kr 376 445 
- 1. og 2.års studenter

Medisinerstudent uten lisens som utfører pasientrettet arbeid kr 405 201 
- 3.års studenter

Medisinstudenter med lisens kr 495 652 

Overleger kr 883 700 

For Finnmarkssykehuset HF For Den norske legeforening

�:J S-�, 
�igrid Skalle Jensen � 

Til protokollen fra Den norske legeforening: 

Krav som tas opp igjen til hovedoppgjør 2022: 

Paragraf 8.4.7 

Dersom vakter er lagt opp slik at vakthavende må oppholde seg i sykehuset over 12 timer 
sammenhengende, skal sykehuset sørge for ett måltid. 

Paragraf 3.2 

For overleger og legespesialister som har vakt fra hjemmet hver 6. natt eller hyppigere er 
alminnelig arbeidstid 38 timer per uke som inkluderer 2.5 timer pålagt utvidet arbeidstid. 
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