
LOKAL SÆRAVTALE OM SiERSKILTE LØNNS- OG 
ARBEIDSVILGR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE 
LÆGEFORENING OG GLITTREKLINIKKEN AS 

3 1 Virkeområde og partsforhold 

5 1.1. Virkeområde 

Bestemmelsene nedenfor gjelder som konlpletterende bestemmelser til "Overenskomst for 
spesialisthelsetjenesten" (nedenfor kalt "spesialistovereilskomsten") og "Særavtale om 
særskilte lønns- og arbeidsvilkår mellom Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon og 
Den norske lægeforening" (nedenfor kalt "sentral avtale"). 

3 1.2. Parter 

Partene i denne avtalen er Glittreklinikken AS og Den norske lægeforening. 

5 1.3. Lokale parter 

Avtalen gjelder medlemmer av Den norske lægeforenitig som er ansatt som lege ved 
Glittreklinikken AS. Den norske lægeforening skal lokalt representeres ved hovedtillitsvalgt 
for hliv overordnede og underordnede leger. 

3 1.4. Unntak 

Avtalen gjelder ikke for leger i ledende stillinger som har til oppgave å være arbeidsgivers 
representant overfor arbeidstakerne. Leger ansatt i Itlinikkens forskerstillinger eller 
stipendiatstillinger unntas fra følgende bestemmelser: 5 5  4.1 4. avsnitt og 4.2. 

§ 2 Tjenesteplikt og tjenestested 

5 2.1. Tjenesteplikt 

Det vises til 5 2.1 med merknad i sentral avtale 

5 2.2. Tjenestested 

Tjenestested skal framgå av ansettelsesavtalen. Tjeneste ved andre virksomheter enn dette, i 
sykehusets regi, regnes som "ambulerende tjeneste". Med virksomhet menes i dette punkt 
Glittreklinikken og ikke den enkelte avdeling ved klinikken. 

5 2.3. Ambulerende tjeneste 

Det vises til sentral avtale 5 2.2. 

Partene er i tillegg enige om følgende: 
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Avtale om ambulerende tjeneste 

Ambulerende tjeneste er frivillig for den enkelte lege. Manglende frivillig rekruttering kan 
ved behov dekkes av arbeidsgivers styrinesrett. Stvringsretten anvendes i ekstraordinsre . - 
situasjoner og arbeidsgiver må tilstrebe både at perioden blir så kort som mulig og at 
belastningen blir så liten som tnulig på den enkelte lege. 

Avtale om ambulerende tjeneste gjøres mellom den enkelte lege og Glittrekliriikken. 
Ambulerende tjeneste skal framgå av tjenesteplanen for den enkelte lege og skal ha samme 
forutsigbarhet som andre elementer i tjenesteplanen. 

Avtale om ambulerende tjeneste inngås med 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Ved 
enighet kan kortere oppsigelse av slik avtale inngås. Det er maksimalt 2 måneders - .. - 
oppsigelsestid ved helsesvikt eller srcrskilte sosiale forhold. 

5 2.4. Rotasjonsordninger 

Det vises til 5 2.3. i sentral avtale. 

3 2.5. Kombinerte stillingerlbistillinglervew 

Det vises til 5 2.4 i sentral avtale. 

Adgang til selvstendig virksomhetlbistilling: 

Leger som omfattes av avtalen kan utenom den avtalte arbeidstid påta seg ekstia arbeid med 
spesialisterklseringer for Folketrygden, oppdrag rekvirert av påtalemyndigheten, 
tilsynsmyndighetene og forsikringssaker. Slike oppdrag skal ikke gå ut over vedkommendes 
arbeidsytelse ved klinikken. Til slike formål utover avtalt arbeidstid kan legen etter srcrlig 
avtale benytte eget kontor. Klinikkens kontortekniske personell kan ikke nyttes. Poliklinisk 
virksomhet reguleres av egen avtale. 

Leger kan ikke, utover det som er ointalt i forrige avsnitt, innenfor avtalt arbeidstid ha arbeid 
for annen arbeids- eller oppdragsgiver uten spesiell tillatelse fra arbeidsgiver. 

Dersom sykehuset har behov for det, kan det med den enkelte lege inngås avtale om 
deltagelse i tidsbegrensede prosjekter. 

For øvrig vises det til Glittreklinikkens Arbeidsreglement. 

g 2.6. Tjeneste ved utrykningskjoretoy, ambulanselielikopter og trykktank 

Det vises til 5 2.5 i sentral avtale. 

5 3 Arbeidstid 

3 3.1. Generelt 

Det vises til 5 3.1. i sentral avtale. 
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3.2. Alminnelig arbeidstid 

Det vises til $ 3.2. i sentral avtale. Partene er enige om følgende presiseringer: 

$ 3.2.1 Den alminnelige arbeidstid for leger med vakttjeneste er 38 timer pr uke, for leger uten 
vakttjeneste 40 timer pr. uke, inklusive det som tidligere ble betegnet "pliktig utvidet 
arbeidstid". Lege står til disposisjon for arbeidsgiver i spisepausen, og denne inngår i 
arbeidstiden. 

$ 3.2.2 Arbeid som ikke er vakttjeneste skal legges i tiden mellom kl 0700 og 1700 i ukens 
fem første dager. Ordinarr arbeidstid er til kl 1200 onsdag før skjærtorsdag, samt på pinse-, 
jul- og nyttårsaften. 

$ 3.2.3 Der den enkelte lege skal utføre arbeid til ulike tider fra dag til dag, skal arbeidstiden 
fastsettes i en tjenesteplan som viser den enkelte leges arbeidstid. Ingen normal arbeidsdag 
skal være kortere enn 5 timer. Tjenesteplanen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. 

$3.2.4 Ved behov for endring av tjenesteplanen kan arbeidsgiver si opp denne skriftlig med 2 
måneders varsel. Endringen/oppsigelsen skal være saklig begrunnet i sykeliusets drift. Ny 
tjencsteplan må være ferdig minst 1 måned før iverksettelse. 

I de tilfellene klinikken har behov for å endre tjenesteplanen for en kortere tidsperiode på 
grunn av langvarig sykdom eller tilfeller som faller inn urider 5 3.5.4 kan dette gjøres ved 
bruk av hjelpeplan. Varslingsfrist for innføring av hjelpeplan er 1 måned, hjelpeplarien må 
være ferdig minst 1 måned før iverksettelse. 

9 3.3. Utvidet tjeneste - arbeidstid 

Det vises til 5 3.3. i sentral avtale. 

$ 3.3.1 Utvidet arbeidstid er frivillig og skal avtales med den enltelte lege. Sykehuset og 
tillitsvalgte bør lil<evel søke å få til en felles avtale som fordeler byrdene jevnest mulig 
mellom de ansatte. Slik utvidet arbeidstid (UTA) skal framgå av tjenesteplanen for 
vedkommende lege, og skal legges innen vanlig arbeidstid (ikke vaktarbeid) i ukens fem 
første dager. Arbeidsgiver eller den enkelte lege kan si opp avtale om UTA med 1 måneds 
varsel. 

§ 3.4. Ambulerende tjenestelrotasjonsordninger 

Det vises til sentral avtale $ 3.4 

Ambulerende tjeneste inkluderer reisetid melloni arbeidsstedene, og mellom hjem og 
ambulant arbeidssted dersom denne er lenger enn mellom hjem og fast arbeidssted. 

9 3.5. Vaktordninger 

Det vises til sentral avlale $ 3.5. Partene er enige om følgende presiseringer: 

$ 3.5.1 Vaktarbeid er tilstedcvakt på Glittreklinikken med vakttjeneste som er lagt mellom 
ordinær arbeidstids slutt og neste dags ordinær arbeidsdags begynnelse. Arbeid på lørdag, 
søndag, helge- og høytidsdager er vaktarbeid. 

$ 3.5.2 Alle leger ansatt i kliniske stillinger skal som liovedregel lia rett og plikt til deltagelse i 
vaktordningeii. Arbeidsbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom de leger som 
omfattes av vaktordningen. 



§ 3.5.3 Leger 62 år og over som går i tilstedevakt kan gå hjem dag etter vakt kl 1200 uten 
trekk i Iønn. 

5 3.5.4 Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for 
hjemmevakt ved fylte 60 år. Partene er enige om at personlige tillegg i Iønn kan drøftes ved 
bortfall av vaktlønn. 

Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet, gis mulighet til å ha en daglig 
arbeidstid som ikke ovcrstigcr 9 tiiner. Gravide som søker fritak i inedhold av denne 
bestemmelsen beholder full Iønn. Med full Iønn menes Iønn inklusive tillegg etter oppsatt 
tjcnesteplan. 

Kvinner som ammer gis mulighet til en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. 

5 3.6. Overtidsarbeid 

Det vises til sentral avtale 5 3.6 

5 4 Faglig utvikling, etter- og videreutdanning m.v. 

Det vises til sentral avtale 5 4. I'artene er enige om følgende presiseringer: 

5 4.1. Generelt 

Glittreklinikkcn skal Icgge vekt på utvikling av de ansattes lcompctansc til det bcstc for 
pasientene, for å opprettholde kliniklcens Itonkurransekraft og for å bidra til 
mcdarbeidertilfiedshet. Klinikken skal stimulere og veilede sine ansatte til videreutvikling 
Samtidig har den ansatte et ansvar for egen vidcreutviltling. 

Kostnader til kompetanseutvikling i samsvar med klinikkens behov utover det som dekkes av 
legcforeningens fond eller andre eksterne kilder er klinikkens ansvar innenfor klinikkens 
driftsmessige og økonomiske rammer. 

Det gis inntil 12 dager permisjon mcd Ionn til relevant etterutdanning i form av kurs, 
kongresser og møter så sant klinikkens driftsmessige og økonoiniske rammer tillater det. - - 

~ e t k  kom~n& i tillegg til bestemrnelsene i 5 6.5 i sentral avtale. Kostnader til nødvendige 
kurs, kongresser og inøter utover det som dekkes av legeforeningens fond eller andre eksterne 
kilder dekkes av arbeidsgivcr. 

For leger under spesialisering avsettes 2 timer pr uke til faglig fordypning, det tilstrebes hele 
eller halvc dager. Tid til faglig fordypning skal framgå av tjenesteplancii. Avdelingsovcrlegen 
har, sammen med den enkelte, ansvar for at det lages cn plan for den enkelte om slik 
fordypning, og at denne følges. 

Avdelingen har ansvar for å gi leger i spesialisering den intcrnundcrvisning som kreves etter 
spcsialistreglcnc. 

5 4.2. Utdanningspermisjon 

Det vises til 5 4.2. i sentral avtale. Dersom det går en 5-årsperiode uten at 
utdanningspcrinisjonen er avviklet, skal dc 4 månedene kunne avvikles uten at det går til 
fratrekk for neste periodes utdanningspermisjon, dersom arbeidsgiver er årsak til utsettelse. 



3 5 Lsnn 
Det vises til sentral aviale $ 5  5.1. - 5.2 

5 5.3. Lsnnsdefinisjoner 

Lønn består av følgende: 

Basislønn 

Minstelønn 

Individuelle tillegg 

Tillegg for dr. grad 

Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom partene ved Glittreklinikken 

Vaktlonn 

Tillegg for utvidet tjenestelarbeidstid i henhold til $ 3.3 annet ledd 

Kompensasjon for ambulerende tjenestelrotasjonsordning 

> Kompensasjon for saerlige aktiviteter, £eks. beredskap etter plan 

Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter. 

Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes deltidsprosent og den faktiske 
deltakelsen i vaktarbeid og annet arbeid. 

5 5.4. Minstelsnn 

5  5.4.1 Definisjon 

Minstelonn er den 10nn som danner grunnlaget for stillingens generelle lannsnivå og 
som fremkommer av @ 5.4.2 til 5.4.6 nedenfor. 

$ 5.4.2 Medisinerstudenter uten lisens avlønnes etter hvilken stilling de arbeider i 

Medisinerstudenter med lisens har minstelønn 322000,. 

5  5.4.3 Turnusleger har minstelønn 333000,- 

5 5.4.4. Leger i spesialisering har følgende minstelønn: 

Kategori A: 0-2 år av gjennomført spesialistutdanning kr 41 5000,- 

Kategori B: 2-4 år av gjennomført spesialistutdanning kr 452000,- 

Kategori C: > 4 år av gjennomført spesialistutdanning kr 490000,- 

Det påhviler den enkelte lege å søke om endring av kategori og fremlegge nødvendig 
dokumentasjon. 

Det etableres en kategori for underordnede leger som er godkjent spesialist: 

Kategori D: kr 527000,. 



Ved innplassering i kategori godkjennes antall år som teller til den spesialitet som tjenesten 
ved Glittreklinikken er en del av. 

Leger i spesialisering som er borte fra arbeid med rett til fødselspenger, svangerskapspenger 
og adopsjonspenger etter bestemmelsene i Folketrygdloven, gis individuelt lønnstillegg 
svarende til det kategoriopprykk de ville ha fått dersom de var i jobb. Tillegget gis som et 
personlig tillegg. 

5 5.4.5 Overleger har minstelønn 575000,- 

5 5.4.6 Leger som har doktorgrad relevant for stillingen: 

Dr. gradstillegg rniriimum: 20 000,- 

5 5.5. Individuelle tillegg 

Det vises til sentral avtale 5 5.5. 

For leger betales vaktlønn med 0,025 % av basislønn som utbetales pr vakttime (aktive og 
omregnede passive timer). Utrykning på vakt godtgjøres med 0,1 % av basislønn pr time. Det 
er ikke mulig å avspasere utrykning på vakt. 

For leger som har vakt helge- og høytidsdager (ikke søndager) samt onsdag før skjærtorsdag, 
påske-, jul- og nyttårsaften utbetales et tillegg på 0,1 % av basislønn pr vakttiine. Ved pålagt 
uforutsett vakt disse dagene utbetales 0,2 % av basislønn pr vakttime. 

5 5.7. Uforutsette vakter 

For uforutsette vakter utbetales minimum 0,13 % av basislønnen pr vakttime. Dersom legen 
ønsker å avspasere vakten, gjøres dette time for time. Tillegget utbetales da med 0,08 % av 
basislønn pr time. 

Det forutsettes at lege som etter utforutsett vakt har ordinært arbeid får forsvarlig hvile uten 
trekk i lønn. 

5 5.8. Tilfeldig overtid 

Tilfeldig overtid utbetales med minimum 0,08 % av basislønii pr time. Overtid kan etter 
avtale med avdelingsoverlegen avspaseres time for time, og godgjøringen blir da 0,03 % av 
basislørin pr time. 

Leger ved Glittreklinikken har rett til å avspasere uforutsette vakter og tilfeldig overtid i 
forbindelse med at Icliliikken stenger i julen. 

5 5.9. Ambulerende tjeneste/rotasjonsordninger 

Ambulerende tjenestc som framgår av tjenesteplanen godtgiøres med et tillegg på 0,125 % av 
basislønn pr dag med ambulering. Dette dekker også kilotnetergodtgiørelse, bompenger etc. 



for reise mellom arbeidsstedene. Dersom det er nødvendig å benytte drosje, dekkes dette av 
arbeidsgiver. 

Ambulerende tjeneste som ikke framgår av tjenesteplanen godtgjøres med ct tillegg på 0,15 % 
av basislønn pr dag med ambulering. Dette dekker også kilometergodtgiørelse, bompenger 
etc. for reise mellom arbcidsstedene. Dersom det er nødvendig å benytte drosje, dekkes dette 
av arbeidsgiver 

3 5.10. Utvidet tjenestelarbeidstid 

Utvidet tjeneste som framgår av tjenesteplanen betales med minimum 0,08 % av basislønn pr 
time. 

5 5.11. Saerlige Iennsordninger 

Det vises til sentral avtale 5 5.11. 

5 5.12. Vaktulempetillegg for overleger (Denne bestemmelsen er fra og med 01.01.2007 
ikke lenger en del av avtalen. Ordningen videreferes som en personlig ordning for de 
overleger som allerede Iiar fått tillegget.) 
Vaktulempetillegget for overleger godtgjøres rned 0,019 % av basislønn per vakttime (aktive 
timer og omregnede passive timer). 

35.12 Vaktulempetillegg for overleger som velger å gå i tilstedevakt etter fylte 58 år. 
For overleger som velger å fortsette i tilstedevakt etter fylte 58 år ytes et vaktulempetillegg 
med 0,019% av basislønn per vakttilne (aktive timer og ornregnede passive timcr). 

5 6 Særlige bestemmelser for leger i spesialisering 
Det vises til sentral avtalc 5 6. 

5 7 Utbetaling av Isnn 
Det vises til sentral avtale 5 7. 

5 8 Diverse bestemmelser 
Det vises til sentral avtale $ 5  8.1. - 8.3. 

5 8.4. Arbeidsmilje og vernetiltak 

5 8.4.1 Vaktrom 

Det vises til sentral avtale $ 8.4.1 

5 8.4.2 Livsfaseorientert personalpolitikk 

Glittreklinikken vil aktivt bidra og følge opp det personalpolitiske arbeidet som er i gangsatt 
og sorn vil bli videreutvil<let av LI-IL personalutvikling. Ulike virkemidler og tiltak bør 
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vurderes tatt i bruk for å nyttiggjøre eldre legers kunnskap og erfaring best mulig, samtidig 
som eldre leger sikres muligheten for faglig fornyelse og utvikling. 

8 8.5. Utdanningsfond I11 

Det vises til sentral avtale. 

8 8.6. Pensjon 

Grunnlaget for pensjonsberegning skal være basislønn og lønn etter oppsatt tjenesteplan 
(vaktlønn og lønn for utvidet arbeidstid) oppad begrenset til 12G. 

3 9 Varighet m.v. 
Denne særavtalen gjelder fra 01.01.2007 og til og med 3 1.12.2008 og videre 1 år av gangen 
dersom ikke en av partene sier den skriftlig opp med 2 måneders varsel. 

Hakadal 08.juni 2007 

J ar Aarenes 

For Den norske lægeforening 

HTV OLF 

HTV YLF 


