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LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG 

REVMATISMESYKEHUSET AS 

 

 

§ 1 Virkeområde og partsforhold 

§ 1.1. Virkeområde 

Bestemmelsene nedenfor gjelder som kompletterende bestemmelser til 

”Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten” (nedenfor kalt 

”spesialistoverenskomsten”) og ”Særavtale om særskilte lønns- og 

arbeidsvilkår for leger mellom Virke og Den norske legeforening” (nedenfor 

kalt ”sentral avtale”). 

 

§ 1.3. Lokale parter   

Lokal særavtale gjelder medlemmer av Den norske legeforening som er 

ansatt ved Revmatismesykehuset AS, som overleger, leger i spesialisering 

(LIS), og stipendiater. 

 

Den norske legeforening representeres lokalt ved tillitsvalgte for henholdsvis 

overordnede og underordnede leger. 

 

§ 1.4 Unntak – tas inn 

Særavtalen gjelder ikke for avdelingsoverlegen 

 

§ 2 Tjenesteplikt/tjenestested 

§ 2.1. Tjenesteplikt 

 

Tjenestested skal framgå av arbeidsavtalen. Tjeneste ved/for andre virk-

somheter enn dette, i sykehusets regi, regnes som ”ambulerende tjeneste”.  

 

Arbeidsgiveransvaret, lønns- og arbeidsvilkår skal klart framgå av avtalen, 

Tillitsvalgte kan bistå den enkelte lege ved inngåelse av slike avtaler  

 

§ 2.2.  Ambulerende tjeneste 

Se § 2.2 i sentral avtale. 

 

§ 2.3  Rotasjonsordning  

Se § 2.3 i sentral avtale. 
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§ 2.4  Kombinerte stillinger  

Se § 2.4 i sentral avtale 

 

§ 3  Arbeidstid 

§ 3.1  Generelt 

Partene er enige om at leger i sykehus er dagarbeidere med vakttjeneste. 

Som arbeidstid regnes den tid legen etter lov og avtale står til disposisjon for 

arbeidsgiver, inkludert vaktarbeid, jf. § 3.5. 

 

§ 3.2. Alminnelig arbeidstid 

Den alminnelige arbeidstid for leger ved Revmatismesykehuset AS er 35,5 

t/uke. Leger som ansettes etter 1.1.2011 og som ikke deltar i vaktordningen, 

har gjennomsnittlig alminnelig arbeidstid på 37,5 t/uke. 

 

Spisepause inngår i arbeidstiden. 

 

Arbeid som ikke er vakttjeneste legges som hovedregel i tiden mellom kl. 

0700 og 1700.  

 

Ordinær arbeidstids slutt er kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og 

nyttårsaften. 

 

Arbeidstiden fastsettes i en tjenesteplan som viser den enkelte leges 

arbeidstid. Ingen normal arbeidsdag skal være kortere enn 5 timer, se dog § 

3.5.4 tredje ledd. Tjenesteplan skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte 

A-plan viser fordeling av den alminnelige arbeidstid. Denne skal ivareta avde-

lingens basisdrift. A-plan skal inneholde vakter, tid til faglig fordypning og tid til 

undervisning og forberedelse til undervisning. For leger i spesialisering bør 

den ukentlige arbeidstid ved poliklinikk ikke overstige 7 t dersom dette 

reduserer utdanningsverdien vesentlig 

Endring i tjenesteplan skal varsles med 2 måneders varsel. Begrunnelse skal 

gis. Ny tjenesteplan skal være ferdig minst 2 måneder før den trår i kraft. 

 

§ 3.3  Utvidet tjeneste/arbeidstid  

Det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige arbeidstid med inntil 2,5 

timer i gjennomsnitt pr uke, jf § 3.2.  

 



08.07.2016- 00.07 3 

Dersom det er behov for å utvide tjenestetiden skal dette avtales med den en-

kelte lege. Det tilstrebes at arbeidstiden fordeles jevnest mulig mellom de 

ansatte. Tillitsvalgt kan bistå ved inngåelse av slike avtaler. Slik utvidet 

arbeidstid (UTA) skal fremgå av tjenesteplanen for vedkommende lege og 

skal ikke brukes til vaktarbeid. Vil en av partene si opp avtale om utvidet 

arbeidstid, skal skriftlig varsel gis med 2 måneders frist. Begrunnelse skal gis. 

 

§ 3.4. Ambulerende tjeneste – rotasjonsordning 

Kfr sentral avtale § 3.4. og lokal rammeavtale fra 08 02 07. 

 

Det kan inngås avtale om ambulerende tjeneste mellom den enkelte lege og 

Revmatismesykehuset AS. Tillitsvalgte kan bistå den enkelte ved inngåelse 

av slik avtale. Hvilke elementer som skal inngå i avtalen fremgår av lokal 

rammeavtale. 

 

Ambulerende tjeneste skal fremgå av tjenesteplanen for den enkelte lege og 

skal ha samme forutsigbarhet som andre elementer i tjenesteplanen.  

Samtidig vakt på flere tjenestesteder er å anse som ambulerende tjeneste. 

Ambulerende tjeneste er frivillig. 

 

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 mnd. 

 

§ 3.5  Vaktordninger 

§ 3.5.1 Vaktarbeid 

 

Med vaktarbeid menes arbeid for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp på 

kvelder, netter og i helger, samt på hellig- og høytidsdager, der diagnostikk og 

behandling ikke forsvarlig kan utsettes til ordinær arbeidsdag. 

 

Vaktarbeid er arbeid med vakttjeneste som er lagt mellom ordinær arbeidstids 

slutt og neste dags ordinær arbeidsdags begynnelse. Arbeid på lørdag, 

søndag, helge- og høytidsdager regnes som vaktarbeid. 

  

Arbeidsgiver stiller diktafon til rådighet for lege med hjemmevakt. Ved vakt 

mandag – torsdag får vakthavende lege middag. 

 

Det betales telefongodtgjøring etter gjeldende satser (høy sats). 
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Arbeidsgiver betaler reiseutgifter ved utrykning på vakt etter statens sat-

ser/eventuelt kostnader til drosje. 

Aktive vakttimer honoreres etter timeliste etter følgende retningslinjer: 

 Kjøretid ved utrykning på vakt regnes som arbeidstid 

 Direkte pasientarbeid  

 Besvaring av telefonhenvendelser 

 Dokumentasjon og annet etterarbeid på vakt. 

 

§ 3.5.2 Vaktplikt 

Legen plikter å delta i den vaktordning sykehuset har behov for å dekke. 

I spesialiteter der det er nødvendig med vaktkompetanse skal leger i 

spesialisering ha rett til deltakelse i etablerte vaktordninger. 

 

Arbeidsbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom de legene 

som omfattes av vaktordningen. Legen kan ikke tilpliktes vakt på mer enn ett 

tjenestested, med mindre annet er avtalt, jf. § 2.2.  

 

§ 3.5.3 Vernebestemmelser 

Se § 3.5.3 i sentral avtale. 

 

Når lege i forbindelse med vakttjeneste må avslutte arbeid etter 

tjenesteplanen på grunn av manglende forsvarlig hvile, skal legen ikke trekkes 

i lønn. 

 

Partene er enige om følgende lokale avvik fra vernebestemmelsene: 

 Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode i vaktordningen 
ikke overstiger 63 timer for noen enkelt uke. 

 I 2 arbeidsuker med helgevakt mellom disse ukene, gis en nulldag (fri) 
fredagen i uke nr. 2 (erstatter bestemmelsen om minimum 28 timers 
sammenhengende fritid). 

Dette gjøres fordi det er mest praktisk med en slik ordning og kan forsvares 

ved at vaktbelastningen er begrenset. (Protokoll 13.10.2011) 

 

§ 3.5.4 Fritak for vakt 

 

Gravide som er i de siste 3 måneder av svangerskapet har rett til fritak for 

vakt. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder 

full lønn. Med full lønn menes lønn inklusive tillegg etter oppsatt tjenesteplan.  
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Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for 

hjemmevakt ved fylte 60 år. Lege som får fritak for vakt etter denne 

bestemmelsen, skal få individuelt tillegg i lønn som fullt ut kompenserer for 

tapet av vaktlønn på det tidspunkt legen går ut av vaktordningen, og tillegget 

følger utviklingen av vaktlønnen jf punkt 5.6.  

 

Leger over 60 år som går i vakt, kan gå hjem dag etter vakt kl. 12.00 uten 

trekk i lønn. 

 

§ 3.5.5 Hvile i forbindelse med uforutsette vakter 

Se sentral avtale. 

 

§ 3.6 Overtidsarbeid 

Se sentral avtale. 

 

§ 4 Faglig utvikling, etter- og videreutdanning m.v.  

§ 4.1  Generelt 

I tråd med visjon og hovedmål for Revmatismesykehuset er partene enige om 

at virksomheten skal legge til rette for at den enkelte lege skal kunne 

gjennomføre en kontinuerlig kompetanseutvikling, bl.a. gjennom deltagelse i 

for eksempel undervisning, veiledning, kurs, kongresser og forskning. Den 

enkelte lege er forpliktet til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse.  

 

Lesetid/fordypningstid for overleger/legespesialister ved Revmatisme-

sykehuset AS er minst 2,5 t pr uke. Lesetid/fordypningstid for leger under 

spesialisering ved Revmatismesykehuset AS er 4 t pr uke. 

Alle overleger/legespesialister innvilges permisjon med full lønn inkludert 

tillegg etter oppsatt tjenesteplan og fritak for vakt, i 2 uker pr år for kunne delta 

i kompetansegivende kurs og kongresser. Slike permisjoner skal gis dersom 

det ikke medfører vesentlige ulemper for driften av sykehuset. 

 

Fordypningstid avsettes på tjenesteplanen for leger i spesialisering med 4 

timer pr. uke. Denne tiden skal ikke inkludere tid som går til vanlige rutiner i 

avdelingen som morgenmøte, røntgenmøte o.l.  Det skal utarbeides en plan 

for utdanning av LIS. Avdelingsoverlegen har, sammen med den enkelte, 

ansvar for at det lages en plan for den enkelte om slik fordypning, og at denne 

følges. Dersom planen unntaksvis ikke følges skal det gis anledning til å ta 
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igjen den tapte fordypningstiden innen 8 uker. Fordypningstiden skal som 

hovedregel tas som halve eller hele dager. Den kommer i tillegg til den 

obligatoriske internundervisningen og nødvendige kurs. 

 

Leger i spesialisering gis permisjon med full lønn inkludert tillegg etter oppsatt 

tjenesteplan og fritak for vakt for å delta på obligatoriske og nødvendige kurs 

til spesialiteten. Med nødvendige kurs menes kurs som er godtatt for 

spesialiteten, og som brukes til å oppnå det obligatoriske kurstimetallet. Ingen 

LIS kan gis avslag på slik kursdeltagelse dersom det fører til forsinket 

ferdigstillelse av spesialiteten. Slike kurs må planlegges og meldes i så god tid 

som mulig. 

 

For øvrig kan det til leger gis permisjon med full lønn inkludert tillegg etter 

oppsatt tjenesteplan og fritak for vakt til relevante kurs, kongresser og møter.  

Avdelingsoverlege skal i tvilstilfelle avgjøre hva som er relevant. Prioritering 

og finansiering avtales med avdelingsoverlege.  

  

Sykehuset har ansvar for å gi leger i spesialisering den internundervisning 

som kreves etter spesialistreglene. Denne kommer i tillegg til fordypningstid 

og obligatoriske og nødvendige kurs til spesialiteten. Leger i spesialisering har 

krav på veiledning fra overlege/legespesialist og tid til dette skal settes av på 

tjenesteplanen. For overleger/legespesialister som har veiledningsoppgaver, 

skal det settes av tid til veiledningskurs, forberedelser til og gjennomføring av 

veiledning. 

 

Den enkelte lege er ansvarlig for å vedlikeholde og videreutvikle sin 

kompetanse. Overleger/legespesialister skal etter avtale med 

avdelingsoverlege få avsatt tid til opplæring av LIS etter mester-svenn 

prinsippet.  

 

Utgifter til nødvendige kurs og kongresser utover det som dekkes av 

legeforeningen/ ekstern finansiering skal dekkes av arbeidsgiver. 

 

§ 4.2. Utdanningspermisjon  

Legespesialister, overleger og konstituerte overleger har krav på 

utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 måneder pr. 5 års periode. Det 

utbetales full lønn inkludert tillegg etter oppsatt tjenesteplan med mindre annet 

avtales. Tilstås legen lønn fra annen arbeidsgiver i denne permisjonstiden, 
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skal lønnen fra annen arbeidsgiver gå til fradrag i den lønn som utbetales av 

virksomheten. Tidspunktet for permisjonen drøftes med den enkelte lege, og 

det forutsettes at det legges fram et utdanningsprogram. Tidspunktet for 

permisjonen fastsettes deretter av arbeidsgiver. 

Tilsettingstid som legespesialist/overlege ved annen virksomhet som omfattes 

av spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 eller ved helseforetak, jf. lov om 

helseforetak av 15.06.2001, skal telles med ved beregningen av 5-

årsperioden. 

 

Dersom det går en 5-års periode uten at utdanningspermisjonen er avviklet 

skal de 4 månedene kunne avvikles uten at det går til fratrekk for neste 

periodes utdanningspermisjon, dersom arbeidsgiver er årsak til utsettelsen. 

Ved sammenhengende sykefravær ut over arbeidsgiverperioden kan det 

inngås avtale om tilsvarende utsettelse av permisjonstiden. Dersom legen av 

hensyn til sykehusets/ avdelingens behov blir anmodet om å utsette permisjo-

nen utover 5-årsperioden, skal det inngås avtale om endelig tidspunkt for 

uttak av permisjon. Opptjeningstid for neste permisjon skal avkortes 

forholdsmessig. 

 

Som ledd i relevant faglig utvikling og kompetanseheving i samsvar med 

avdelingens kompetanseplan, faglige mål og visjoner kan arbeidsgiver dekke 

utgifter til reise, opphold, kost, kongressavgift til kurs, kongresser, hospitering 

mv som legen deltar på i utdanningspermisjonen.  

 

§ 5  Lønnsbestemmelser 

§ 5.1  Generelt.  

Se sentral avtale. 

 

§ 5.2  Lønnsdefinisjoner 

  § 5.2.1 Lønn 

Lønn består av følgende: 

Basislønn  

- Minstelønn  

-  Tillegg for doktorgrad  

-  Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom partene i den 

enkelte virksomhet 

 

Individuelle tillegg.  
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Det kan avtales at det individuelle tillegget eller deler av tillegget, inngår i 

basislønnen. Effektivitet og produktivitet vurderes.  

 

Vaktlønn  

 

Tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid i henhold til § 3.3, annet ledd 

  

Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning  

 

Kompensasjon for særlige aktiviteter  

 

Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette 

vakter.  

Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes deltidsprosent 

og den faktiske deltakelse i vaktarbeid og annet arbeid. 

 

§ 5.3  Minstelønn  

 

§ 5.3.1 Definisjon 

Minstelønn er den lønn som danner grunnlaget for stillingens generelle 

lønnsnivå og som fremkommer av §§ 5.3.2 til 5.3.6 nedenfor. 

  

§ 5.3.4 Leger i spesialisering 

For leger i spesialisering gjelder følgende: 

Kategori A: 0-2 år av gjennomført spesialistutdanning  kr. 581.000 

Kategori B: 2-4 år av gjennomført spesialistutdanning   kr. 631.000 

Kategori C: > 4 år av gjennomført spesialistutdanning   kr. 684.700 

 

Lege i spesialisering får automatisk opprykk til høyere kategori ved oppnådd 

minstekrav til høyere kategori. Svangerskapspermisjon teller med i 

beregningen av lønn. 

 

Lege som er ferdige spesialister, men som ikke går i overlegestilling, lønnes 

etter individuell avtale.  

 

§ 5.3.5 Overleger  

Overleger       kr.  831.000 
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§ 5.4. Tillegg for doktorgrad 

Dr gradstillegg for leger som driver forskning:   kr.     42.500 

 

§ 5.5  Individuelle tillegg 

Lege med dobbelspesialitet gis kr 25.000 i basis. 

 

§ 5.6  Vaktlønn 

Alle leger gis kompensasjon for vakt (vaktulempetillegg) med 0,027 % av 

basislønn pr vakttime (arbeidet og omregnet) fra ordinær arbeidstids slutt og 

til ordinær arbeidstids start dagen etter. 

Utrykning på vakt betales som tilfeldig overtid.  

 

Vakter i jul, påske og andre helge- og høytidsdager fordeles mellom legene. 

Kompensasjon for vakter i julen er avspasering av arbeidsdager som faller i 

perioden da sykehuset er stengt. 

Vakt på helge- og høytidsdager kompenseres i henhold til 

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten § 5.3. 

Vaktulempetillegget som er beregnet etter oppsatt tjenesteplan utbetales som 

et fast tillegg med 1/12 hver måned. 

 

§ 5.7 Uforutsette vakter 

Uforutsette vakter er vakter som ikke står på vedkommende leges 

arbeidsplan.  

For alle leger betales uforutsette vakter med 0,13 % av basislønn pr vakttime 

(arbeidet og omregnet). Vaktulempetillegg og godtgjørelse for utrykning på 

vakt betales som ved ordinær vakt. 

Kompensasjonen utbetales ved utførelse av hele eller deler av vakten. Det 

kan avtales avspasering med 2,5 t pr beregnet vakttime i stedet for utbetaling 

av tillegg.  

 

§ 5.8 Tilfeldig overtid 

For alle leger betales tilfeldig overtid med 0,085 % av basislønn 

Overtid kan avspaseres dersom det ikke er til hinder for driften av sykehuset. 

Avspasering beregnes slik: 

Alt 1: Time mot time + utbetaling av overtidstillegg med 0,04 % av basislønn. 

Alt 2: Avspasere 2 timer mot 1 time overtid. 
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§ 5.9  Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning 

Se sentral avtale og lokal rammeavtale fra 08 02 07. 

 

§ 5.10 Kompensasjon for utvidet tjeneste/arbeidstid 

Utvidet tjeneste/arbeidstid betales med minst 0,085 % a basislønn 

 

§ 5.11 Særlige lønnsordninger 

Se sentral avtale. 

 

 For desentral poliklinisk virksomhet er det utarbeidet en lokal 

rammeavtale datert 08 02 07. 

 Kompensasjon for reise- og arbeidstid for tjenestereiser gis etter 

prosedyre 0/9.1.3.1 og kompensasjon for foredrag utenom ordinær 

arbeidstid honoreres etter prosedyre 0/9.1.3.2. 

 

 Utførelse og godtgjøring for ekstraordinære arbeidsoppgaver, herunder 

oppdragsforskning, avtales med avdelingsoverlegen i hvert enkelt 

tilfelle. 

  

 Ingen skal gå ned i lønn, inklusive tillegg etter oppsatt tjenesteplan, 

som følge av konstituering/stedfortredertjeneste. 

 

 Det gis et tillegg i basislønn til overleger med  

o 2 års erfaring som spesialist på  kr   5.500 

o 4 års erfaring som spesialist på  kr 17.500     

o 8 års erfaring som spesialist på  kr 28.000 

o 12 års erfaring som spesialist på kr 31.500  

 

 Fra og med 2012 dekker sykehuset gebyret for behandling av 

søknader vedrørende godkjenning som legespesialist. 

 

§ 6  Særlige bestemmelser for leger i spesialisering 

Se sentral avtale 

 

§ 6.5 Permisjoner 

Som ledd i ønsket rekruttering av legespesialist kan sykehuset etter individuell 
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vurdering gi et økonomisk tilskudd til lege som må utføre nødvendig gruppe 1-

tjeneste.  

 

§ 7  Utbetaling av lønn 

Lønn utbetales over bank den 20. i hver måned 

 

§ 8  Diverse bestemmelser  

 

Arbeidsgiver skal stille egnet kontorplass til rådighet. 

 

Når en som er ansatt og har tiltrådt stillingen i virksomheten, er borte fra 

arbeidet med rett til sykepenger, fødselspenger, svangerskapspenger, 

adopsjonspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter 

bestemmelsene i folketrygden, har vedkommende rett til full lønn med faste 

tillegg i henhold til § 8.2.1 i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, 

men uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensninger. Med full lønn menes 

all lønn etter oppsatt tjenesteplan. 

 

Gravide leger i vikariater har krav på å få forlenget sitt ansettelsesforhold 

under svangerskapet og i permisjonstiden. Forutsetningen er at det er ledige 

vikariater/stillinger ved sykehuset. 

 

I de saker hvor virksomheten ved sykehusledelsen erkjenner ansvar, dekkes 

nødvendig juridisk bistand for involverte leger. 

 

Arbeid med spesialisterklæringer for offentlige organer mv 

Honoraret beholdes av legen når arbeidet utføres på legens fritid. Legene kan 

i denne sammenheng fritt benytte journalarkiv, kontor og kontortekniske 

hjelpemidler. 

 

Vedrørende ferieloven § 10 Forhøyet prosentsats for arbeidstakere over 60 

år. 

Prosentsatsen for arbeidstakere over 60 år legges til grunn også for den del 

av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 G. 

 

§ 8.2  Verv i utlandet 

Se § 8.2 i sentral avtale. 
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§ 8.4  Arbeidsmiljø og vernetiltak 

Se § 8.4 i sentral avtale. 

 

§ 8.5  Utdanningsfond III  

Se § 8.5 i sentral avtale. 

  

§ 9  Varighet m.v. 

Denne særavtale gjelder fra 01.01.2016 og til og med 31.12.2016 og videre 1 

– ett – år av gangen dersom ikke en av partene sier den skriftlig opp med 2 – 

to – måneders varsel. 


