
Særavtale
om

Ambulant spesialistreise i Helse Finnmark.

Det vises til protokoll av 15. juni 2012, hvor det er enighet om at særavtale S-3, Godtgjøring
for leger tilsatt ved Helse Finnmark med ambulerende tjenester/rotasjonsordning i Finnmark,
datert 19. november 2002 skal reforhandles.

Det inngås følgende særavtale mellom Helse Finnmark HF og Den norske legeforening:

Omfang og organisering
Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt (e) tjenestested (er) er ambulant virksomhet. Tjeneste
utenfor Helseforetaket omfattes ikke av avtalen.

Vedlegg (1) til denne avtalen oppsummerer ambuleringsreisene i Helse Finnmark. Listen
utvides etter skriftlig avtale mellom partene dersom reise til nye lokalisasjoner blir nødvendig.

Avtalen omfatter spesialisttjenester på dagtid.
Eventuell deltagelse i vakttjeneste på ambuleringsstedet avtales særskilt.
All ny ambulant reisevirksomhet må ha godkjenning fra direktøren før lønnsbestemmelsene
kan komme til anvendelse.
Deltagelse i ambulant spesialistvirksomhet er frivillig jfr. A2 overenskomst mellom
arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske legeforening.

For å gi arbeidsgiver forutsigbarbet til å kunne planlegge ambuleringen, må legene som deltar
i ordningen forplikte seg til å ambulere på 6 måneder av gangen.

Lege som deltar i ambulering skal for øvrig avklare vilkårene for ambulering med nærmeste
leder, herunder organisering av ambuleringen sett i sammenheng med de ordinære
arbeidsoppgaver.

Avlonning
Et ambuleringsdagsverk omfatter 8 timer pasientrettet arbeid. Dagsatsen inkluderer
kompensasjon for nødvendig for- og etterarbeid (for eksempel journalføring og faglig
forarbeid).

1. Utenom ordinær arbeidstid (fritid)

Et ambuleringsdagsverk utført på fritid (avspaseringstid, friuker/nulltimersuker)
honoreres med kr 8.670,-

2. Innenfor ordinær arbeidstid:

Et ambuleringsdagsverk utført innenfor arbeidstid honoreres med kr 4.930,- (i tillegg
til ordinær lønn)

3. Arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Dersom det er ønskelig å strekke arbeidstiden ut over 8 timer per dag, avtales dette
(arbeidets innhold og antall timer) på forhånd med leder. Hver slik time lønnes med kr
850,-.



Lønn for eventuell deltagelse i vakttjeneste på ambuleringsstedet avtales særskilt.

Ambuleringsgodtgjørelsen inngår i feriepengegrunnlaget.

Ambulant virksomhet gir ikke grunnlag for å generere ledige vakter på det faste
tjenestestedet. Eventuelle vaktbytter gir ikke grunnlag for utbetaling av uforutsett vakt.

Reisetid
Faktisk medgått reisetid avspaseres time for time.

Generelle hestemmelser
Det åpnes for at det i tillegg til ambuleringsdagsverket kan utføres vakttjeneste innefor
spesialiteten legen innehar på ambuleringsinstitusjonen for å dekke vakante vakter. En slik
ekstravakt er frivillig og avlønnes som en vakant vakt iht. gjeldende overenskomst. Med
mindre annet på forhånd er avtalt, skjer utbetaling direkte fra ambuleringsstedet iht. lokale
retningslinjer.

Kost og reiser dekkes etter Statens satser iht. gjeldende retningslinjer.

Ambulant spesialitvirksomhet er organisert av arbeidsgiver som tjenestereiser. Den reisende
er da forsikret iht. Helse Finnmark sin til enhver tid gjeldende forsikringsavtaler som omfatter
gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring på tjenestereiser.

Varighet.
Denne avtale er forutsatt å ha samme varighet som partene er bundet av gjeldende
overenskomst. Den gjelder videre for neste overenskomstperiode, dersom partene ikke er blitt
enige om at særavtalen skal falle bort. Denne avtalen trer i kraft 01.03.2013 og avløser
særavtale "  godtgjøring for leger tilsatt ved Helse Finnmark med amhulerende tjeneste/
rotasjonsordning i Finnmark (sceravtale)"  datert 19. november 2002 fra samme tidspunkt
som denne avtale trer i kraft.

Satsene gjelder for ett kalenderår av gangen og skal reforhandles innen 31. desember.

Helse Finnmark HF, 27.02.2013
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Det henvises til inngått særavtale mellom Hele Filmmark HF og Den norske legeforening Helse
Finnmark HF av 6.1.2013 hvor følgende er avtalt:  V edlegg (I) til denne avtalen oppsummerer
utvides etter skriftlig avtale mellom partene. Listen uNides etter skrifilig avtale mellom partene
dersom reise til nye lokalisasjoner blir nodvendig

Pr. 6.2.2013 gjelder avtalen følgende ambulante spesialistreiser:

Fra Kirkenes til Karasjok
Fra Kirkenes til Alta
Fra Kirkenes til Vadsø
Fra Karasjok til Kirkenes
Fra Karasjok ti1 Honningsvåg
Fra Karasjok til Hammerfest
Fra Karasjok til Alta
Fra Karasjok til Kirkens
Fra Hammerfest til Alta
Fra Hammerfest til Karasjok
Fra Hammerfest til Kirkenes.

Helse Finnmark HF 6.2.2013
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