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RLTN har rejst følgende krav:
10.1. Redaktionelle tilpasninger i overenskomst for ledere og i overenskomst for ikke-ledende personale for så vidt angår bestemmelser om tillæg til bioanalytikere, der har bestået kursus ved
Bioanalytikerskolerne.
Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
9.1.

Der aftales vilkår for udkørende funktioner, herunder:
9.1.a. Transportmiddel og kommunikationsudstyr stilles til
rådighed
9.1.b. Fri tjenestedragt inkl. overtøj/regntøj
9.1.c. Arbejdsgiverforsikringen skal dække de udkørende
funktioner, svarende til de for udrykning og patientledsagelse
gældende regler

9.2.

Synlighed i regionerne omkring fodterapeuternes kompetencer

9.3.

Fokus på kombinationsstillinger

9.4.

Bedre vilkår ved afskedigelse begrundet i sygdom som følge af
arbejdsmiljøet

Arbejdsgruppen mødtes den 26. januar 2018 kl. 16.00-17.30 og den 31.
januar 2018 kl. 14.45-15.15 til en teknisk afklaring af SHK og RLTNs øvrige krav.
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10.1. Redaktionelle tilpasninger af bestemmelser om tillæg til bioanalytikere, der har bestået kursus ved Bioanalytikerskolerne
RLTN: Kravet handler om redaktionelle tilpasninger således, at bioanalytikernes uddannelsessteder er korrekt angivet i overenskomsterne.
SHK: Har tilkendegivet, at man umiddelbart er indstillet til at se herpå.
9.1., 9.1.a., 9.1.b, 9.1.c. Der aftales vilkår for udkørende funktioner
SHK: Kravet skal ses i lyset af, at arbejdet på sygehusene gennem de seneste år har ændret karakter inden for en række områder. Tidligere kom
borgerne til sygehuset til behandling og kontrol, hvor man i dag i stigende grad ser, at ”sygehuset” kommer til borgerne i deres hjem. Antallet af udgående funktioner er på den baggrund stærkt stigende.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 9.1, herunder til krav
9.1.a., 9.1.b, 9.1.c.
9.2. Synlighed i regionerne omkring fodterapeuternes kompetencer
SHK: Ønsket er at skabe øget synlighed i regionerne omkring fodterapeuternes kompetencer. Sundhedskartellet har foreslået en informationskampagne, der oplyser regionerne og borgerne om fodterapeuternes kompetencer.
SHK vil fremsende udkast til projektbeskrivelse.
9.3. Fokus på kombinationsstillinger
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 9.3.
9.4. Bedre vilkår ved afskedigelse begrundet i sygdom som følge af
arbejdsmiljøet
SHK: Kravet handler om at give bedre vilkår til medarbejdere som afskediges grundet psykisk såvel som fysisk sygdomsforløb som følge af arbejdsmiljøet.
Da kravet også er rejst af Forhandlingsfællesskabet, er SHK indstillet på
at afvente, hvad der sker ved de generelle forhandlinger.
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