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Herudover har Anne-Marie Sonne Schrøder og Mirnesa Rizvanovic fra KRL
deltaget i møderne og udregnet omkostningerne af en række krav.
RLTN har rejst følgende krav:
1.1.1. Bortfald af tillæg på 7,5 procent til bioanalytikere der arbejder
ved geografisk adskilte institutioner
1.1.2. Bortfald af tillæg på 9.600 kr. (1. januar 2006-niveau) til jordemødre for udvidet ansættelsesområde
1.4.1. Fortsat afvikling af de laveste ATP-satser i overensstemmelse
med de i 2008 indgåede protokollater
Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
1.1.3. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper,
herunder:
1.1.3.a. Højere grundlønsindplacering
1.1.3.b. Tilpasning af lønforløb
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1.1.3.c. Løn for særlige funktioner og/eller kompetencer
1.1.3.d. Løn for erfaring
1.2.1. Forbedring af lønnen for ledere, herunder:
1.2.1.a. Præcisering af, at grundlønsindplacering skal aftales lokalt, senest i forbindelse med stillingens oprettelse
1.2.1.b. Opdatering af lønmodel for ledere
1.2.1.c. Lønforbedringer for lavestlønnede ledere
1.2.1.d. Lige løn for lige ledelsesarbejde
1.3.1. Forbedringer af pension, herunder:
1.3.1.a Generelle pensionsforbedringer
1.3.1.b Pensionsforbedringer for særlige grupper mv.
1.4.2. ATP-projektet videreføres
2.1.

Forbedring af aftale om lokal løndannelse, herunder:
2.1.a. Løn og vilkår aftales senest ved ansættelseskontraktens
indgåelse
2.1.b. Synliggørelse af bevægelserne i det økonomiske råderum
2.1.c. Lokal løn ved opgaveflytning og lokale tvisteløsningsmuligheder

2.2.

Procedurereglerne i den tidligere retstvistaftale mellem SHK og
RLTN gælder ved retstvister i henhold til Aftalen om lokal løndannelse.

KRL har foretaget beregninger på visse af ovenstående krav.
Arbejdsgruppen mødtes den 26. januar 2018 kl. 07.00 – 09.30 og den 31.
januar 2018 kl. 16.00 – 17.00 til en teknisk afklaring af SHK og RLTNs krav
vedrørende løn og pension samt lokal løndannelse.
1.1.1. Bortfald af tillæg på 7,5 procent til bioanalytikere der arbejder
ved geografisk adskilte institutioner
RLTN: Kravet handler om at sikre et fleksibelt og mobilt arbejdsmiljø. Et
moderne sundhedsvæsen har behov for, at medarbejderne er mobile
uden, at nogle grupper får noget særligt for det.
SHK: Der henvises til Sundhedskartellets krav 7.2 om drøftelse af tjenestested.
1.1.2. Bortfald af tillæg på 9.600 kr. (1. januar 2006-niveau) til jordemødre for udvidet ansættelsesområde
RLTN: Kravet handler om at sikre et fleksibelt og mobilt arbejdsmiljø. Et
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moderne sundhedsvæsen har behov for, at medarbejderne er mobile
uden, at nogle grupper får noget særligt for det.
SHK: Der henvises til Sundhedskartellets krav 7.2 om drøftelse af tjenestested.
1.1.3., 1.1.3.a., 1.1.3.b., 1.1.3.c., 1.1.3.d. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper
SHK: Kravet handler om at sikre højere grundlønsindplaceringer, løn for
særlige funktioner og/eller kompetencer, løn for erfaring samt tilpasning
af lønforløb. Se vedlagte oversigtsskema over beregningsønsker for nærmere præcisering. Omkostningerne i skemaet er ikke udtryk for endelige
beregninger og der tages forbehold for yderligere beregninger.
Dansk Sygeplejeråd stiller krav om, at det præciseres i overenskomsterne, at sundhedsplejersker, som arbejder med børn m. læbe-/kæbe/ganespalte, er omfattede af lønforløbet for specialuddannede sygeplejersker.
Ergoterapeutforeningen har fremhævet børnespecialister, som en
gruppe der er særlig opmærksomhed på. Sundhedskartellet har fremsendt de overordnede kriterier for specialist godkendelse.
Sundhedskartellet har i regi af Forhandlingsfællesskabet stillet krav om
et projekt om lige- og lavtlønsproblemer, som stadig afventer afklaring.
1.2.1.a. Præcisering af, at grundlønsindplacering skal aftales lokalt senest i forbindelse med stillingens oprettelse
SHK: Kravet handler om, at arbejdsgiver senest i forbindelse med oprettelse af en ny stilling er forpligtet til at vurdere stillingsindholdet med
den lokale part. Det fremgår af § 3, stk. 6 i overenskomsten for ledende
personale, at der ved nyoprettelse af stillinger lokalt aftales en grundløn
efter retningslinjerne i stk. 1. Sundhedskartellet foreslår, at bemærkningen i § 6 skærpes. En skærpelse af bestemmelsen vil bidrage til, at arbejdsgiver orienterer om nyoprettede stillinger forud for stillingens besættelse.
1.2.1.b. Opdatering af lønmodel for ledere
SHK: Kravet handler om, at løntillægget til afdelingsledelse skal forhøjes,
og at det skal fremgå tydeligt, at ledelse som fag anerkendes.
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Akademikerne har rejst krav om et nyt løntrin 56. Sundhedskartellet ønsker på tilsvarende vis at forhøje lønskalaen for at sikre parallelitet mellem lønniveauet for Sundhedskartellet og Akademikernes øverst indplacerede ledere.
1.2.1.c. Lønforbedringer for lavestlønnede ledere
SHK: Kravet handler om at hæve grundlønsindplaceringerne for de lavestlønnede ledere, særligt grundlønsplaceringer under L5.
1.2.1.d. Lige løn for lige ledelsesarbejde
SHK: Kravet handler om at sikre, at ledere på alle niveauer får løn tilsvarende andre faggruppers løn på samme niveau.
1.3.1.a Generelle pensionsforbedringer
SHK: Kravet handler om at hæve pensionssatserne for både Sundhedskartellets ikke-ledende og ledende grupper.
1.3.1.b Pensionsforbedringer for særlige grupper mv.
SHK: Kravet handler om pensionsforbedringer for særlige grupper. Herunder at den lave pensionssats for ledende sygeplejersker og ledende
radiografer løftes til samme niveau som den høje pensionssats, at hæve
pension for grupper med lave pensionssatser, samt kandidaters pensionsvilkår følger udviklingen på Akademikernes område, og et eventuelt
fokus på pension til elever, hvis det kommer til at indgå som et element
på det generelle bord.
1.4.1. Fortsat afvikling af de laveste ATP-satser i overensstemmelse
med de i 2008 indgåede protokollater
RLTN: Kravet handler om at sikre, at ATP-projektet videreføres.
1.4.2 ATP-projektet videreføres
SHK: Kravet handler om at de af Sundhedskartellets grupper, som i dag
har ATP F-sats løftes til ATP A-sats i overensstemmelse med det indledte
projekt fra OK08 om at få alle grupper på A-sats.
Beregninger af krav 1.1, 1.2, 1,3 og 1,4
SHK har bedt KRL om beregninger for en række af de ovenstående krav.
Om status for disse beregninger henvises til vedlagte oversigtsskema
udarbejdet af SHK og RLTN.
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Beregningsoversigten er alene udtryk for foreløbige beregninger og hvor
langt parterne er nået. Der udestår drøftelser af principperne for visse
beregninger, herunder afgræsningen af grupper i beregningerne, afledte
effekter, behovet for at regne med eller uden fuldt gennemslag, håndteringen af kvalifikationsløn til højeste løntrin samt hvorvidt der kan blive
behov for at forlænge basisskalaen.
Den overordnede status er:
• Beregningerne vedrørende lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper (krav 1.1.3.a, 1.1.3.b, 1.1.3.c og
1.1.3.d) er delvist udførte. Der udestår drøftelser af flere beregninger, og arbejdsgruppen afventer beregninger for en række
grupper.
• Beregninger vedrørende lønforbedringer til Sundhedskartellets
ledergrupper (krav 1.2.1.b og 1.2.1.c) er stort set udførte. Der
udestår drøftelser af beregningerne og der mangler enkelte beregninger.
• KRL har foretaget de efterspurgte beregninger vedrørende krav
om pensionsforbedringer (krav 1.3.1.a og 1.3.1.b) og satsforhøjelse af ATP-bidraget (krav 1.4.1 og 1.4.2). Der udestår afklaring
af inkluderede grupper i ATP-beregningen.

2.1.a. Løn og vilkår aftales senest ved ansættelseskontraktens indgåelse
SHK: Formålet med kravet er, at det i § 6 i Aftale om lokal løndannelse
skal præciseres, at lønvilkår skal være forhandlet på plads inden ansøgeren opsiger sin stilling hos sin nuværende arbejdsgiver.
I dag står der i § 6, stk. 4: ”I forbindelse med besættelse af en stilling
omfattet af denne aftale skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt
før tiltrædelse”. Det er en bestemmelse med en betydelig fleksibilitet
indlagt. For det første giver ”så vidt muligt” elastik i metermål. For det
andet er det ikke helt tilstrækkeligt, at lønnen er forhandlet på plads før
tiltræden. Lønnen skal være på plads, før man accepterer stillingen.
2.1.b. Synliggørelse af bevægelserne i det økonomiske råderum
SHK: Der er en del frustration i baglandet omkring lokal løndannelse. En
frustration som på den ene side handler om at det nogle steder og nogle
gange er vanskeligt at få forhandlinger i gang. Nogle lokale arbejdsgivere
foreholder sig nølende eller måske lige frem afvisende overfor lokallønsforhandlinger. F.eks. har vi tidligere set, at der er regioner, der har foretaget generelle udmeldinger om, at ”der ikke er noget at forhandle om”.
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Den anden del af frustrationen handler om, at det er vanskeligt at få et
overblik over det økonomiske råderum. Hvad er der reelt at gøre godt
med?
Sundhedskartellets krav skal ses som et supplement til eller udbygning
af bilag 1: Det økonomiske råderum og handler om at få fokus på bevægelserne i det økonomiske råderum. Det vil sige alt det der kan enten få
råderummet til at blive mindre eller få det til at vokse.
Der er mange faktorer der påvirker råderummet:
- Hvilke løn havde dem der er fratrådte i perioden
- Hvilken løn har dem som er tiltrådte i perioden
- Har der været barselsfravær
- Har man opsagt forhåndsaftaler
- Og så videre…
Det skal være nemmere for de lokale parter at have drøftelserne om,
hvad der har været af strømme ind og ud af råderummet gennem den
seneste periode. Nogle af bevægelserne i det økonomiske råderum har
de lokale arbejdsgivere allerede information om. F.eks. lønoplysningerne for tiltrådte og fratrådte ansatte.
Sundhedskartellets formål med kravet er, at hjælpe de lokale parter til
at ”oversætte” eller omsætte den liste over punkter i bilag 1 til noget,
som er mere konkret. Det kan ske ved at vi giver nogle eksempler på,
hvordan man måler personaleomsætningen og dens betydning for det
økonomiske råderum. Det vil sige vise havd der sker når en ældre medarbejder med høj løn fratræder og der i stedet ansættes en yngre medarbejder med lav anciennitet til en lavere løn.
Kravet handler om at hjælpe de lokale parter til at forstå, hvad der får
råderummet til at udvide sig og til at indskrænke sig.
2.1.c. Lokal løn ved opgaveflytning og lokale tvisteløsningsmuligheder
SHK: Kravet handler om de situationer, hvor Sundhedskartellets grupper
får delegeret opgaver fra lægerne. Der tænkes specifikt på de opgaver,
som delegeres fra lægernes forbeholdte virksomhedsområde.
Der sker hele tiden glidninger af opgaver mellem de forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet. Systematiseret eller ej. Det følger af den almindelige udvikling der præger opgaveløsningen på sygehusene. Men det er
ikke den slags opgaver dette krav handler om.
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Kravet handler om de særlige afgrænsede situationer, hvor der udarbejdes en instruks, der fastsætter, at der er opgaver fra lægernes forbeholdte virksomhedsområde, der fremover skal løftes af Sundhedskartellets grupper.
Sundhedskartellets krav handler om, at når ledelsen beslutter og tager
initiativ til at beskrive delegering af én eller flere opgaver fra det forbeholdte virksomhedsområde, skal der samtidig tages initiativ til forhandling af tillæg til den eller de SHK-grupper, som skal løfte de nye opgaver.
Når man flytter en opgave fra en højt lønnet faggrupper, som lægerne til
Sundhedskartellets grupper, skal der følge tillæg med.
En delegering frigør ressourcer fra lægerne og vi mener det er naturligt
at denne ”frigivelse af ressourcer” kommer de ansatte tilgode, som
fremover skal løfte opgaven.
Vi ønsker samtidig at der etableres et særligt tvisteløsningssystem for
denne slags ”delegations-tillæg”. Hvis de lokale parter ikke kan blive
enige, så skal der være et langt smidigere og mere enkelt tvistløsningssystem, der hurtigere kan bringe en løsning for dagen.
RLTN har fremsendt den vedlagte oversigt over lokal løn som andel af
nettolønnen.
2.2. Procedurereglerne i den tidligere retstvistaftale mellem SHK og
RLTN gælder ved retstvister i henhold til Aftalen om lokal løndannelse
SHK: Kravet skal sikre en tilretning af aftalens § 17, stk. 1. Der skal henvises til hovedaftalen i stedet for de almindelige regler.
Sundhedskartellet har udleveret uddybning af SHK krav 2.2.
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Afrapportering fra Arbejdsgruppe vedr. løn og pension samt lokal løndannelse
Vedr.

Beregninger OK18 RLTN

18/xxxx

1. ATP-beregninger
KRL merudgiftsberegning (kr.) af næste trin på ATP-trappen

Stk.
27603
27604
27605
27607
27606
27612
27602
27601
27609
276

Overenskomstområde
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner

Stilling
Ledende bioanalytikere
Ledende ergoterapeuter
Ledende fysioterapeuter
Ledende jordemødre
Ledende økonomaer
Ledende psykomotoriske terapeuter
Ledende radiografer
Ledende sygeplejersker
Ledende kliniske diætister
I alt

ATPAntal
ordning personer
F
366
F
67
F
114
F
72
F
93
F
1
F
90
F
2.096
F
4
2.903

Til A
94.608
17.280
29.290
18.576
24.106
259
23.328
542.592
1.037
751.075

Stk.
22282
22204
22202
22206
22210
22211
22241
22217
22218
22275
22229
22264
22228

Overenskomstområde
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende

Stilling
Atypiske stillinger
Bioanalytikere
Bioanalytikerundervisere med diplom
Bioanalytikerundervisere uden diplom
Ergoterapeuter
Ergoterapeuter med udvidet arb.opg.
Farmakonomelever
Fysioterapeuter
Fysioterapeuter med udvidet arb.opg.
Industrilaboranter
Instruktionsøkonomaer
Jordemødre
Kliniske diætister

ATPAntal
ordning personer
F
163
F
4.591
F
134
F
48
F
1.043
F
141
F
2
F
1.757
F
84
F
25
F
4
F
1.608
F
230

Til A
41.386
1.167.953
33.869
12.355
264.782
36.288
518
444.715
21.341
6.394
1.037
396.821
56.074

1

22213
22220
22208
22276
22227
22247
22269
22203
22201
22266
222

Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende

Kliniske undervisere, ergoterapeuter
Kliniske undervisere, fysioterapeuter
Laboranter
Laboratorieteknikere
Økonomaer
Øvr. syge- og sundhedspersonale
Personer i offentlige arbejdstilbud
Radiografer
Sygeplejersker
Uddannelsesansvarlige jordemødre
I alt

2

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

58
98
572
5
127
12
2
1.846
36.743
77
49.370

14.947
25.315
142.661
1.210
32.486
2.302
173
473.263
9.312.874
19.699
12.508.462

2. Øvrige beregninger
Vedr.

Beregninger OK18 RLTN

18/xxxx

Beregningsønsker SHK
Forbehold for beregninger for nærtliggende grupper.
Forbehold for beregninger for akademikere.
Generelt forbehold for øvrige beregninger.
Obs. Alle beløb er i grundbeløb 1.1.2006-niveau
0

Tværgående

1

DSR (inkl.
Radiografrådet)

Basis-løn*
Krav 1.1.3.a
Hæve trin 4 fra 240.670 kr. til 243.700 kr.
Pris: 153.780.542 kr.

Leder – løn*
Krav 1.2.1.b
Hæve tillæg for afdelingsledelse
29.200 kr. med 1.000 kr.
Beregninger mangler

Krav 1.1.3.a.
Tillæg på 1.850 kr. hæves med 1.000 kr. for
sygeplejersker (22201-01) og radiografer (2220301) med indtil 8 års anciennitet.
Beregninger er på vej

Pension basis*
Krav 1.4.1 og 1.4.2
Sundhedskartellets
grupper, der i dag har ATP
F-sats, hæves til A-sats.
Pris: 12.508.462 kr.

Pension Leder*
Krav 1.4.1 og 1.4.2
Sundhedskartellets
grupper, der i dag har ATP
F-sats, hæves til A-sats.
Pris: 751.075 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 12.977.711 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 983.989 kr.
Krav 1.3.1.b
Forhøjelse af 15,04% til
16,59%. Det vil sige, at alle
med en pensionssats som
er lavere end 16,59 hæves
til 16,59%.
Pris: 6.739.528

Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for
sygeplejersker (22201 ekskl. specialuddannede
22201-03) og radiografer (22203).
Pris: 20.512.147 kr. (22201 trin 4, 6)
Pris: 991.744 kr. (22203)
Pris: 1.368.848 kr. (trin 7, 8)

(Beregningen følger
samme model som i
OK15, og giver en lille
overestimering, fordi alle
løftes med samme

Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
17.550 kr. hæves med 1.000 kr. for
specialuddannelse (22201-03).

3

(Obs. dog 8 års anciennitet for jordemødre med
en specialuddannelse, jf. § 6, stk. 9)
Pris: 5.292.406 kr.

procentsats, selvom nogle
har en højere sats.)

Kvalifikationstrin indføres for sygeplejersker
(22201 ekskl. specialuddannede
22201-03) og radiografer (22203), trin 8 efter 12
år.
Beregninger er på vej
Kvalifikationstrin indføres for sygeplejersker med
specialuddannelse (22201-03), trin 8 efter 12 år.
Beregning er på vej
2

Dbio

Krav 1.1.3.a.
Tillæg på 1.850 kr. hæves med 1.000 kr. for
bioanalytikere (22204-01) med indtil 8 års
anciennitet.
Beregning er på vej
Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for bioanalytikere
(22204).
Pris: 3.366.949 kr.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for
bioanalytikerundervisere med (22202) og uden
diplom (22206).
Pris: 185.960 kr.

Krav 1.2.1.c
Forhøjelse fra L3 til L5, fra L3 til
L6 og fra L3 til L7 med
modregning.
Fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 13.287.918
Pris L3L6: 20.287.329
Pris L3L7: 27.052.666
Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 2.749.828
Pris L3L6: 4.164.120
Pris L3L7: 5.360.860

Kvalifikationstrin indføres for bioanalytikere
(22204), trin 8 efter 12 år.
Beregning er på vej

4

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 1.834.650 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 175.777 kr.

Kvalifikationstrin indføres for
bioanalytikerundervisere med (22202) og uden
diplom (22206), trin 8 efter 12 år.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregninger er på vej
Kvalifikationstrin indføres for laboranter (22208),
trin 4 fra 8 års anciennitet
Pris: 8.670.413 kr.
Kvalifikationstillæg indføres for laboranter
(22208), +1.000 kr. fra 8 års anciennitet.
Pris: 350.083 kr.
3

Danske
fysioterapeuter
(inkl. Danske
Psykomotoriske
Terapeuter og
Danske
Fodterapeuter)

Krav 1.1.3.a.
Tillæg på 1.850 kr. hæves med 1.000 kr. for
fysioterapeuter (22217-01) med indtil 6 års
anciennitet
Tillæg på 1.180 kr. fra 6 indtil 10 års anciennitet
hæves med 1.000 kr. for fysioterapeuter (2221701).
Beregning er på vej
Tillæg på 1.000 kr. for fysioterapeuter med
udvidet arbejdsområde (22218) med indtil 10 års
anciennitet.
Beregning er på vej
Grundlønsforbedring med og uden fuldt
gennemslag for fodterapeuter (22224-01), fra trin
2 til trin 3. (Obs. én person på trin 2)
Pris: 126.974 kr. (fuldt gennemslag)

Krav 1.2.1.c
Forhøjelse fra L3 til L5, fra L3 til
L6 og fra L3 til L7 med
modregning.
Fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 4.031.814
Pris L3L6: 5.812.869
Pris L3L7: 7.606.869
Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 759.649
Pris L3L6: 1.151.505
Pris L3L7: 1.486.344

Krav1.1.3.b
Tilpasse lønforløb for PB’ere: Kvalifikationstrin for
psykomotoriske terapeuter (22225), trin 6 ved 8
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Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 694.417 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 56.762 kr.

års anciennitet. Fra 10 års anciennitet, trin 6
+11.900 kr. (Obs. på akkumulerede effekter.)
Pris: 305.639 kr. (fuldt gennemslag)
Pris: 153.777kr. (uden fuldt gennemslag)
Krav. 1.1.3.c.
Tillæg på 1.000 kr. til kliniske undervisere,
fysioterapeuter (22220).
Pris: 118.379 kr.
Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for
fysioterapeuter (22217) og fysioterapeuter med
udvidet arbejdsområde (22218).
Pris: 1.122.697 kr. (22217)
Pris: 71.544 kr. (22218)
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for kliniske
undervisere, fysioterapeuter (22220).
Pris: 86.727 kr. (trin 7)
Pris: 10.800 kr. (trin 8)
Kvalifikationstillæg fra 8 års anciennitet på 11.900
kr. hæves med 1.000 kr. for psykomotoriske
terapeuter (22225).
Pris: 10.260 kr.
Kvalifikationstrin indføres fysioterapeuter (22217)
og fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde
(22218), trin 8 fra 12 års anciennitet.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregning er på vej
Kvalifikationstrin indføres for kliniske
undervisere, fysioterapeuter (22220), trin 8 fra 12

6

års anciennitet.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregning er på vej
Kvalifikationstillæg indføres for fodterapeuter
(22224), +1.000 kr. fra 4 års anciennitet.
Pris: 11.555 kr.
4

Ergoterapeutforeningen

Krav 1.1.3.a.
Tillæg på 1.850 kr. hæves med 1.000 kr. for
ergoterapeuter (22210-01) med indtil 6 års
anciennitet
Beregning er på vej
Tillæg på 1.180 kr. fra 6 indtil 10 års anciennitet
hæves med 1.000 kr. for ergoterapeuter (2221001).
Beregning er på vej
Tillæg på 1.000 kr. for ergoterapeuter med
udvidet arbejdsområde (22211) med indtil 10 års
anciennitet.
Beregning er på vej

Krav 1.2.1.c
Forhøjelse fra L3 til L5, fra L3 til
L6 og fra L3 til L7 med
modregning.
Fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 1.779.447
Pris L3L6: 2.692.704
Pris L3L7: 43.065.291
Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 486.210
Pris L3L6: 748.935
Pris L3L7: 991.878

Krav. 1.1.3.c.
Tillæg på 1.000 kr. til kliniske undervisere,
ergoterapeuter (22213).
Pris: 69.817 kr.
Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for
ergoterapeuter (22210) og ergoterapeuter med
udvidet arbejdsområde (22211).
Beregninger er på vej
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Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 423.804 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 31.563 kr.

Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for kliniske
undervisere, ergoterapeuter (22213).
Beregning er på vej
Kvalifikationstrin indføres for ergoterapeuter
(22210) og ergoterapeuter med udvidet
arbejdsområde (22211), trin 8 fra 12 års
anciennitet.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregninger er på vej
Kvalifikationstrin indføres for kliniske
undervisere, ergoterapeuter (22213), trin 8 fra 12
års anciennitet.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregning er på vej
Kost & Ernæringsforbundet

Krav 1.1.3.a
Indføre tillæg på 1.850 til Ernæringsassistenter
(22226-01) indtil 7 år på trin 1 eller 2.
Beregning er på vej
Grundlønsforbedring med og uden fuldt
gennemslag for instruktionsøkonomaer (22229),
fra trin 6 til trin 7.
Beregning er på vej
Krav. 1.1.3.c.
Kliniske diætister honoreres, når de fungerer som
kliniske undervisere. Præcisering udestår.
Beregning er på vej – præcisering udestår
Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for kliniske
diætister (22228).
Beregning er på vej

Krav 1.2.1.c.
Forhøjelse L1 til L2 og fra L1 til
L3 med og uden modregning.
Fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L1L2: 245.408
Pris L1L3: 806.485
Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L1L2: 6.493
Pris L1L3: 23.759
Forhøjelse L3 til L4 med og
uden modregning.
Beregninger mangler
Fuldt gennemslag,
effekter hele vejen
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afledte

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 413.294 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 40.526 kr.

Kvalifikationstillæg indføres for økonomaer
(22227) og ernæringsteknologer (22285), +11.900
kr. fra 10 års anciennitet.
Beregninger er på vej
Kvalifikationstillæg indføres for
ernæringsassistenter (22226), +11.900 kr. fra 10
års anciennitet.
Beregning er på vej

Pris L3L5: 1.838.263
Pris L3L6: 3.144.469
Pris L3L7: 4.676.197
Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L3L5: 485.850
Pris L3L6: 732.260
Pris L3L7: 933.259

Kvalifikationstrin indføres for økonomaer (22227)
og ernæringsteknologer (22285), trin 6 fra 4 års
anciennitet.
Pris: 4.643.769 kr. (fuldt gennemslag)
Pris: 2.164.194 kr. (uden fuldt gennemslag)
Jordemoderforeningen

Krav 1.1.3.a.
Tillæg på 1.850 kr. hæves med 1.000 kr. for
jordemødre (22264-01) med indtil 8 års
anciennitet.
Beregning er på vej

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 535.638 kr.

Krav 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 8 års anciennitet på 11.900
kr. hæves med 1.000 kr. for jordemødre (22264).
Pris: 966.703 kr.
Kvalifikationstillæg fra 8 års anciennitet på 11.900
kr. hæves med 1.000 kr. for
uddannelsesansvarlige jordemødre (22266).
Pris: 88.826 kr.
Kvalifikationstrin indføres for jordemødre
(22264), trin 8 fra 12 års anciennitet
Pris: 4.988.698 kr.
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Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 38.205 kr.

Kvalifikationstrin indføres for
uddannelsesansvarlige jordemødre (22266), trin 8
fra 12 års anciennitet.
(Obs. på ansatte, som allerede står på trin 8)
Beregning er på vej
Afkorte kvalifikationsforløb. Jordemødre (2226401) stiger til trin 6 fra 6 års anciennitet (i stedet
for de nuværende 8 år).
Beregning er på vej
Tillæg for akutfunktion. Præcisering udestår.
Beregning er på vej – præcisering udestår
Dansk Tandplejerforening

Krav 1.1.3.b
Tilpasse lønforløb for PB’ere: Kvalifikationstrin for
tandplejere (22240), trin 6 ved 8 års anciennitet.
Fra 10 års anciennitet, trin 6 +11.900 kr. (Obs. på
akkumulerede effekter.)
Pris: 124.618 kr.

(Ingen ledende tandplejere i
SBG18II. Obs der foretages
forbedringer for deres
grundlønsindplacering.)

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 6.068 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Ingen
ledende
tandplejere i SBG18

Krav 1.2.1.c.
Forhøjelse L1 til L2 og fra L1 til
L3 med og uden modregning.
Fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L1L2: 310.729
Pris L1L3: 562.725

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 227.845 kr.

Krav 1.3.1.a
Generel forhøjelse 0,1%
Pris: 16.908 kr.

Krav 1.1.3.d
Kvalifikationstillæg fra 8 års anciennitet på 1.600
kr. hæves med 1.000 kr. for tandplejere (22240).
Pris: 11.842 kr.
Farmakonomforeningen

Krav. 1.1.3.d.
Kvalifikationstillæg fra 10 års anciennitet på
11.900 kr. hæves med 1.000 kr. for
farmakonomer (22205), defektricer og ledende
defektricer.
Pris: 553.378 kr.
Kvalifikationstrin for farmakonomer (22205),
defektricer og ledende defektricer, trin 7 fra 12
års erfaring.

Uden fuldt gennemslag, afledte
effekter hele vejen
Pris L1L2: 82.185
Pris L1L3: 300.784
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Ansatte med
Krav 1.3.1.a
akademisk
Generel forhøjelse 0,1%
overbygningsudda
Pris: 195.297 kr.
nnelse
*Forhøjelserne på 1.000 kr. og 0,1% er afrundet. Den endelige udgift beregnes når størrelsen på forhøjelsen er aftalt. Dvs. den afrundede eksempelberegning kan
ikke rent ”ganges op”.
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Arbejdstid

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

01-02-2018
EMN-2017-04537

Afrapportering - Arbejdsgruppe vedr. arbejdstid
Deltagere fra SHK
Anne Hedin
Dorthe Julie Kofoed
Camilla Theil
Emilie Stubkjær Nielsen
Anne Dorthe Lindgren
Lene Maigaard
Ulrik Frederiksen
Louise Homann Gorming
Helge Sørensen
Dariusz Paknia
Sara Beck Jochumsen
Carl Christian Kaspersen

Deltagere fra RLTN
Lisbet Langbjerg Sørensen
Páll Ólavur Scheel
Didde Zander Tradsborg

RLTN har rejst følgende krav:
3.1. Drøftelse af arbejdstidsregler for ikke-døgnarbejde
3.2. Bestemmelser om normperiode
3.3. Bestemmelser om vagtplan
3.4. Bestemmelser om adgang til at omlægge tjenesten
3.5. Bestemmelser om overarbejde
3.6. Bestemmelser om mulighed for afvikling af afspadsering/aflysning
af afspadsering
Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
3.7. Frit valg mellem udbetaling, afspadsering og indregning af ulempeydelser, herunder:
• Ret til individuel opsparing af afspadsering til senere brug end inden for 3 måneder – efter lokalaftale
• At weekendtillæg er til udbetaling, medmindre andet aftales
3.8. Skærpet fokus på rammer for fleksibilitet, så der skabes trivsel og
god balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder:
• Øget fokus på lokale aftalemuligheder

1119433
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•
•
•
•
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Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
Fokus på natarbejde
Tjenesteplanen skal kendes 8 uger før
Der skal ske en tekstmæssig præcisering af det lovbestemte
fridøgn, således at den kompenserende frihed beskyttes, og det
sikres, at den afholdes
Rammer for omklædning

3.9. Progressiv overarbejdshonorering
3.10. Bilag 4 i Arbejdstidsaftalen afskaffes
Arbejdsgruppen mødtes den 26. januar 2018 kl. 10.00 – 12.00 til en teknisk afklaring af SHK og RLTNs krav vedrørende arbejdstid.
3.1. Drøftelse af arbejdstidsregler for ikke-døgnarbejde
RLTN: RLTN ønsker at se på mulighederne for andre arbejdstidsregler for
medarbejdere, der alene arbejder om dagen. RLTN har ikke en dagsorden
om besparelser.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.1.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
3.2. Bestemmelser om normperiode
RLTN: RLTN ønsker en forlængelse af normperioden, så der bliver bedre
mulighed for at planlægge med flere timer på de tidspunkter, hvor der er
mange patienter.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag tekstforslag til krav 3.2.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
3.3. Bestemmelser om vagtplan
RLTN: RLTN har et ønske om bedre mulighed for at ændre i vagtrytmen,
når der sker ændringer i aktivitetsflowet. Det skal ske enkelt og smidigt
med et ensartet, passende varsel for alle.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.3.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
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3.4. Bestemmelser om adgang til at omlægge tjenesten
RLTN: RLTN ønsker at skabe nye muligheder og fleksibilitet, når det kommer til omlægning af tjenesten. Lederen skal kunne foretage de nødvendige tilpasninger i personalekapaciteten, så de rette kompetencer er til
stede i forhold til patientbehandlingen.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.4.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
3.5. Bestemmelser om overarbejde
RLTN: RLTN ønsker, at overarbejde udlignes over normperioden, frem for
som i dag, hvor overarbejde opgøres på den enkelte dag.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.5.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
3.6. Bestemmelser om mulighed for afvikling/aflysning af afspadsering
RLTN: I tråd med de foregående forslag ønsker RLTN fleksibilitet, når det
kommer til afvikling og aflysning af afspadsering.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.6.
SHK: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt
3.7. Frit valg mellem udbetaling, afspadsering og indregning af ulempeydelser, herunder:
3.7.a. Ret til individuel opsparing af afspadsering til senere brug
end inden for 3 måneder – efter lokalaftale
3.7.b. At weekendtillæg er til udbetaling, medmindre andet aftales
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.7., herunder til
3.7.a. og 3.7.b
3.7.Frit valg mellem udbetaling, afspadsering og indregning af ulempeydelser
De ansatte skal selv kunne beslutte hvorvidt de vil have afspadsering, udbetaling eller indregning af ulempeydelserne.
3.7.a) Ret til individuel opsparing af afspadsering til senere brug end
inden for 3 måneder – efter lokalaftale
Afspadseringstimer skal for nuværende være afviklet senest 3 måneder
efter måneden hvor de er optjent.
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Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om opsparing af timerne til
senere brug end inden for 3 måneder. Dette skal fremadrettet være en
ret som den ansatte kan benytte. Retten til at udskyde afspadseringen
skal forudgås af en lokal aftale mellem de lokale parter.
Der er tale om en tekstmæssig præcisering.
3.8. Skærpet fokus på rammer for fleksibilitet, så der skabes trivsel og
god balance mellem arbejdsliv og privatliv – herunder
a) Øget fokus på lokale aftalemuligheder
b) Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
c) Fokus på natarbejde
d) Tjenesteplanen skal kendes 8 uger før
e) Der skal ske en tekstmæssig præcisering af det lovbestemte
fridøgn, således at den kompenserende frihed beskyttes, og
den sikres afholdt
f) Rammer for omklædning
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.8.
3.8. a) Øget fokus på lokale aftalemuligheder
Arbejdstidsaftalerne rummer mange muligheder for, at man lokalt kan
få aftalt, hvordan arbejdsforholdene skal være, og hvordan man kan
takle de udfordringer, der ligger i form af overbelægning, besparelser,
krav om effektivitet og dokumentation osv. Til trods for de mange muligheder for at indgå lokale aftaler har det vist sig, at der stort set ikke
indgås lokale aftaler udover nedsættelse af hviletiden.
3.8. b) Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
International forskning har vist en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og kvaliteten i kerneydelsen (patientsikkerhed (fejl, dødelighed,
indlæggelsestid) og patienttilfredshed, ligesom det er påvist, at fleksibilitet og medindflydelse for den enkelte medarbejder –
herunder konkret indflydelse på placering af arbejdstiden, arbejdstidens
længde, ferie - har stor betydning.
Ligeledes har forskning vist, at indflydelse på egen arbejdstid giver bedre
arbejds- og privatlivsbalance og øger det fysiske og psykiske velbefindende blandt medarbejdere, der arbejder i blandede vagter. Senest har
KORA ´s rapport fra december 2016 (Arbejdstidsprojektet) klart vist at
medarbejdernes fleksibilitet hænger sammen med den fleksibilitet, de
møder fra afdelingerne – herunder imødekommelse af personlige behov, løbende ønsker til arbejdstilrettelæggelsen og en ligelig fordeling af
fx tilkald og ekstravagter.
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3.8. c) Fokus på natarbejde
Der skal være øget fokus på trivsel og god balance mellem arbejdsliv og
privatliv, og der skal lokalt skal tages initiativ til, at der fokuseres på vilkårene for natarbejde. Kravet skal ses i lyset af at arbejdsintensiteten et
steget voldsomt, ligesom nedskæringer i normeringerne og fusioner af
afdelinger påvirker arbejdet om natten. Der stilles ikke krav om yderligere præcisering af teksten i præamplen - ” Endelig er der peget på, at
ledelsen under iagttagelse af arbejdsmiljøhensyn i videst mulig omfang
skal søge at mindske forekomsten af natarbejde, ligesom der lokalt kan
iværksættes afhjælpning af gener i forbindelse med natarbejde.”
3.8. d) Tjenesteplanen skal kendes 8 uger før
På det kommunale område gælder at tjenesteplanen skal drøftes med
de ansatte inden den udleveres 4 uger før ikrafttræden. Der ønskes en
tilsvarende bestemmelse i det regionale område
3.8. e) Der skal ske en tekstmæssig præcisering af det lovbestemte
fridøgn således at den kompenserende frihed beskyttes og det sikres
at den afholdes
Der skal ske en tekstmæssig præcisering af det lovbestemte fridøgn i arbejdstidsaftalen, således at arbejdsmiljøfridøgnet fremgår af vagtplan/tjenesteplan. Ligeledes skal en evt. kompenserende frihedsperiode, hvis fridøgnet inddrages, fremgå af vagtplan/tjenesteplan.
Bestemmelsen ønskes præciseret således, at det skal sikres, at den lovbestemte frihedsperiode på min. 35 timer gives.
3.8. f) Rammer for omklædning
Parterne skal i fællesskab opfordrer de lokale parter til at få sikret, at de
ansatte ikke i stigende grad skal bruge mere fritid på hentning af uniformer og omklædning. Kravet skal ses i lyset af stigende brug af uniformsautomater og placeringen af disse.
3.9. Progressiv overarbejdshonorering
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.9.
3.9 Progressiv overarbejdshonorering
Der rejses krav om, at honoreringen for overarbejde i forlængelse af en
vagt fordobles efter 3 timer, således at 4.time og timerne derefter honoreres med 100%.
Forslaget skal medvirke til, at man på arbejdspladserne forsøger at finde
afløsere for en udebleven/sygemeldt vagt, så det ikke er den foregående
vagt, der skal blive i yderligere 8 timer – eller længere hvis arbejdspladsen kører med længere vagter.
3.10. Bilag 4 i Arbejdstidsaftalen afskaffes
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 3.10.
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3.10 Bilag 4 i Arbejdstidsaftalen afskaffes
Jordemoderforeningen ønsker at afskaffe bilag 4 i Arbejdstidsaftalen på
det regionale område, således at konsultationsdage omfattes af Arbejdstidsaftalen og honoreres efter bestemmelserne i aftalen.
Når der bruges begrebet konsultationsdage relaterer det til de forebyggende helbredsundersøgelser, som gravide i henhold til aktuelt Sundhedslovens §83 har ret til forud for fødslen. Regionen er forpligtet til at
yde disse undersøgelser, og de er altid blevet kaldt jordemoderkonsultationer. De foregår i øvrigt ofte udenfor hospitalets fysiske rammer, da
det skal være nemt for de gravide at opsøge jordemoderen så lokalt som
muligt for disse undersøgelser. Der er således fast brug og forståelse af
ordet konsultationer i denne sammenhæng. Forudsætningen for aftalen
om fleksibel arbejdstid har dels været, at der var tale om disse graviditetskonsultationer, og dels at jordemoderen selv tilrettelagde aftalerne
med de gravide på konsultationsdagene.
Der imidlertid flere steder lagt flere funktioner ind på de samme konsultationsdage - fx efterfødselssamtaler, hørescreening, PKU-tagning for
ambulant fødende m.m., og det er derfor også oftest andre – fx sekretærer – der tilrettelægger disse konsultationer. Bilaget bør derfor enten
afskaffes, hvis graviditetskonsultationerne ikke i samme omfang organiseres på den forudsatte måde, eller det bør som minimum præciseres,
at der er kun tale om konsultationer, hvor der alene indgår de forbyggende graviditetsundersøgelser, og hvor jordemoderen selv tilrettelægger afviklingen af vagten.
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Internt referat SHK
Kravpræsentation i Danske Regioner fredag d. 26/1-18
Deltagere:
SHK: Carl-Christian Dbio, Helge DF, Lene JMF, Louise ETF, Anne SHK/DSR, Anja og
Daruisz KOST, Anne Dorte SHK/DSR, Emilie og Camilla SHK.
RLTN:
Lisbeth, Pall og Didde.
Ref: Anne Dorte Lindgren SHK/DSR

Kravpræsentation:
RLTN:
Rejst krav om drøftelse af døgnarbejdstid.
Kravet er baseret på projektet fra perioden. Der er særligt fokus på medarbejderne, som
arbejder primært dag, da rigtigt meget arbejde planlægges man-fredag 8-16.
Ønskes drøftet, der er udarbejdet et oplæg om, hvad formålet er med ændringen. Udleveres i
forbindelse med kravpræsentationen, gerne drøftes allerede nu. Det er ikke besparelser, men
kan det give mening at lave en dagarbejdstidsaftale, samtidigt med nuværende bevares. Vi
finder en form for drøftelsen i løbet af mødet.
Krav om udvidet normperiode: Giver arbejdsgiver mulighed for at tage højde for
sæsonudsving. Det tænkes ikke ændring i selve aftalen, men ønsker at tilbagefaldsreglen er
52 uger.
Krav om bestemmelser om vagtplan, håndtering af ændringer, varsel ændringer, behov for
drøftelse. Carl Christian: – hvad er tanken – ikke præciseret lige nu? 4 uger er stadigt
vagtperioden.
Helge – hvad er baggrunden? Fleksibilitet – eks. ved øget behov om natten, så der kan blive
behov for at ændre i vagtplaner.
Krav om omlægning af tjenesten: Udleveret tekstforslag – der er 4 dages varsel lige nu – det
nye tekstforslag indeholder en ændring §6 stk. 3 på 1 døgn, samtidigt med ??? Vender tilbage
med præcisering.
Krav om bestemmelser for overarbejdshonorering – normperioden skal være afgørende for
overarbejde, og ikke opgjort på dagen. Både ved indkald til overarbejde og på dagen.
Lene – mange penge som fjernes på lønsedlen. Arbejdsgiver: Ja, det må vi se på.
Krav om afspadsering – tekstforslag til §10 stk. 2. og stk. 3, 4 dages varsel ændres til 1 døgn –
både for varsel og afvarsling.

SHK:
Planlægning af forhandlinger i næste uge – vi har ikke konkrete tekstforslag med til
udlevering.
Overskriften for en del af vores krav er; frit valg og medindflydelse med fokus på arbejds- og
privatlivsbalance.
Vi har krav om frit valg mellem afspadsering/udbetaling – pba. forskning i forhold til
arbejdsmiljø og arbejdsglæde rejser vi kravet om medarbejderindflydelse på
arbejdstilrettelæggelse.
Krav om individuel mulighed for opsparing over 3 mdr. Der er arbejdspladser som ikke
ønsker at indgå aftaler om dette. Så vi vil gerne have det som en rettighed
Weekendtillæg til udbetaling – samme regler som er gældende for aften/nattillæg.
Medlemmer oplever i perioder skiftende regler. Nogen gang går det til udbetaling andre
gange til afspadsering. Handler om retten til selv at vælge.
Fokus på rammer for fleksibilitet.
Øget fokus på mulighed for lokale aftaler.
Fælles oplysningskampagne – evt et rejsehold der tager ud på arbejdspladserne.
Indflydelse på arbejdstilrettelæggelse – medarbejderen kan være med til at planlægge så det
passer i forhold til privatlivet. Stor betydning for arbejdstilfredsheden og dermed
arbejdsmiljøet.
Fokus på natarbejde – i forordet står der at der skal være fokus på dette – vi kan se at det
bliver ”glemt” og derfor vil vi gerne have fokus på, at for at få forordet mere i spil det kan
f.eks. være via fælles kampagne.
Krav om kendt tjenesteplan 8 uger i forvejen – dette er kendt fra KL’s område. Vil vi gerne
have samme bestemmelse for RLTN.
Tekstmæssig præcisering af fridøgn – pba. store problemer med at fridøgn inddrages og den
kompenserende frihed også inddrages. Kravet knytter sig til den lovbestemte hvileperiode.
Rammer for omklædning – tiltagende henvendelser fra medlemmer omkring placering af
uniformsautomater og omklædningsfaciliteter. Vi vil have øget opmærksomhed om, at dette
er et tiltagende problem at de ansatte bruger en større del af deres fritid til omklædning
Krav om progressiv overarbejdsbetaling – adfærdsregulering – for at få arbejdsgiver til at
forsøge at finde anden løsning af problemer med manglende vagtdækning ved sygdom og
forfald. Kravet er i forhold til overarbejde i forlængelse af vagt.
Krav om fjernelse af bilag for jordemødre – brugt kreativt – og der er sket en forringelse af
muligheden for selv at tilrettelæggelse arbejdstiden. Derfor stillers der krav om, at dette bilag
skal bortfalde.

Herefter var der enighed om at tage en læsepause i forhold til de tekstforslag som var uddelt.
Efter endt læsepause:
Efter pausen spurgte SHK ind til de udleverede tekstforslag.
Spørgsmål i forhold til varsling af ændringer:
Svar: Ønsker at medarbejderne skal kunne kontaktes på alle tider også når de ikke er tilstede
på arbejdspladsen. Ikke tænkt på at det kan/skal udløse betaling at blive forstyrret i fritiden.
Drøftelse af arbejdstidsregler for ikke-døgnarbejde.
Det giver anledning til spørgsmål, om hvem der tænkes omfattet? Nævner ambulatorier –
eller drøftelse af grupper/funktioner.
CC: Hvem er det som skal omfattes? Enkeltgrupper eller individuelle medarbejdere?
Svar: Det er grupper og funktioner og ikke enkeltpersoner.
Anne: Måske skal vi se på lægernes arbejdstid – de planlægger de opgaver, som andre
faggrupper er en del af at løse. Derfor bliver deres arbejdstidsaftale styrende for bl.a. vores
medlemmer.
Tænker RLTN, at det er et projekt i perioden? Tænk som en dialog, ikke projekt.
Anne: Hvordan ser i reglerne for dagarbejde i forhold til, at der kan komme ændringer i
ambulatoriers åbningstider, som følge af ønsket om at kunne planlægge i forhold til
patienternes ønske om udvidelse af åbningstid?
Opgavetilgang – Anja: Er det selvtilrettelæggelse som der tænkes på, hvilket problem skal
løses? Ønsket om øget tilstedeværelse – opgaven skal være det som er styrende.
Kan der kobles mellem vores ønske om at øge fokus på de lokale aftalemuligheder? Det er
barriererne i aftalen som er ukendte.
Normperioden: der er ikke nogen uklarhed omkring kravet om årsnorm – men hvad med
fratræden og tiltræden?
Hvad er problemet i at kunne lave lokale aftaler? Der er alle muligheder for det. Men vi vil
gerne vide, hvordan I vil håndtere det.
Lange normperioder – intentionen er, at få dækket behov i særlige perioder. Hvor meget
tænker I, at I kan pakke arbejdstimer i perioder? En stor del er deltidsansatte, som i perioder
med sæsonudsving præsterer rigtigt mange timer.
Tekst til § 12 stk. 1, afspadsering, er det tale om optjening eller betaling? Det er tænkt til at
hænge sammen med den lange normperiode – Her står kun afregning ikke optjener.
Hvad er intentionen? RLTN vil se på formuleringen til næste gang
I forhold til § 6 stk.3, ændring af planlagt tjeneste – det ville I vende tilbage om? CC spørger
til varsel? Hvor meget skal der til for, at vi (SHK) syntes det er en væsentligt vilkårsændring?
Situationen er at gå fra rent dagarbejde og skal ændre vagtform – behov for at kunne
håndtere det som ikke følger arbejdstidsaftalen. SHK har behov for yderligere præcisering af
kravet.

§3 stk. 4, omlægning af tjeneste – Lene påpeger konsekvensen af varsling og rådighed, og om
der tænkes, at der skal laves rammer for omlægning?
Næste møde lægges i planen for mødet i næste uge Fælles afrapportering – gør vi det? Inden
den politiske forhandling. Anne svarer, at det skal hun tage op med vores forhandlingsleder
i SHK, før det kan besluttes.
Vi vil gerne have oversendt teksterne, med den oprindelige tekst indsat.

Dækningsområde
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Afrapportering - Arbejdsgruppe vedr. dækningsområdet
Deltagere fra SHK
Thomas Jessen Morild
Nicolai Robinson
Joy Strunck
Elise Hammer
Lene Maigaard
Jacob Møller
Carl Christian Kaspersen
Sara Beck Jochumsen

Deltagere fra RLTN
Lisbet Langbjerg Sørensen
Páll Ólavur Scheel
Didde Zander Tradsborg

RLTN har rejst følgende krav:
4.1.

Usikkerhed omkring grænsedragning søges løst

5.1

Overenskomster og aftaler skal være så lette at forstå og administrere som muligt. Der sigtes derfor efter sammenskrivning og
forenkling af overenskomster og aftaler.

7.1

Forenkling af ansættelsesbestemmelserne

Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
4.2.

Harmonisering af vilkår for kandidater på Sundhedskartellets
overenskomst med de vilkår, som følger af Akademikernes overenskomst, herunder:
4.2.a. Kandidater, der er ansat i administrative stillinger, og som
påtager sig rådighedsforpligtelse, skal have et pensionsgivende
rådighedstillæg
4.2.b. Det skal være muligt at oprette stillinger som
specialkonsulent og chefkonsulent
4.2.c. Ligestilling af udenlandske kandidatuddannelser

Páll Ólavur Scheel
35 29 81 40
pos@regioner.dk

4.3.

Udvidet dækningsområde for A-skala, herunder:
4.3.a. Ph.d. uddannede (post.doc.) på baggrund af en Master
indplaceres på A-skalaen
4.3.b. Masteruddannede indplaceres på A-skalaen

4.4

Dækningsområdet udvides med følgende:
4.4.a. Opdatering af organisationsaftalens dækningsområde med
Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed med nye
studieretninger
4.4.b. Overenskomstdækning af professionsbachelorer i Global
Nutrition and Health i overenskomsterne for ikke-ledende personale og ledere
4.4.c. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed anføres i den
regionale overenskomst som egen overenskomstkategori

4.5

Beskrivelse af funktionsområdet for fysioterapeuter i bilag 1 udgår

7.2

Drøftelse af tjenestestedsbegrebet

Arbejdsgruppen mødtes den 26. januar 2018 kl. 14.15-15.45 og den 31.
januar 2018 kl. 13.15-14.00 til en teknisk afklaring af SHK og RLTNs krav
vedr. dækningsområde.
4.1. Usikkerhed omkring grænsedragning søges løst
RLTN: Ønsket er at skabe en dialog om grænsedragning således, at man
for fremtiden kan undgå usikkerhed omkring grænsedragninger mellem
overenskomstområder.
Muligheden for et møde med akademikerne om problemstillingen er efterfølgende blevet drøftet, og Akademikerne udtrykte, at de er indstillet
på, at et sådant møde afholdes.
SHK: Imødeser en drøftelse mellem parterne, men kan umiddelbart ikke
genkende billedet at mange grænsedragningssager med AC.
5.1 Sammenskrivning og forenkling af overenskomster og aftaler
RLTN: Kravet handler om at sikre at overenskomster og aftaler er så
lette at forstå og administrere som muligt. RLTN ønsker, at man i
fællesskab med organisationerne sammenskriver og forenkler
overenskomsterne således at disse bliver mere brugbare, og at utidsvarende bestemmelser udgår.
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SHK: Væsentligt at der i en eventuel sammenskrivnings- og forenklingsproces respekteres, at nogle bestemmelser nøje afvejer arbejdsgivers og den ansattes sundhedsprofessionelles interesser både i
den løbende drift og under omstruktureringer.
7.1 Forenkling af ansættelsesbestemmelserne
RLTN: RLTN ønsker, at bestemmelsen bortfalder.
RLTN har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 7.1.
SHK: SHK har på arbejdsgruppemødet den 31. januar 2018 udleveret et
præciserende tekstforslag, som SHK anser som nødvendig i henhold til
køreplansaftalen for OK-18 på grund af de verserende sager og kommende voldgiftssager.
SHK har udleveret præciserende tekstforslag som er vedlagt.
4.2 Harmonisering af vilkår for kandidater på Sundhedskratellets overenskomst med de vilkår, som følger af Akademikernes overenskomst
SHK: Kravene handler om at sikre ens vilkår for akademiske stillinger på
det regionale område.
4.2.a. Kandidater i administrative stillinger med rådighedsforpligtelse
skal have et pensionsgivende rådighedstillæg
SHK: Kravet handler om at sikre, at kandidater, der er ansat i
administrative generaliststillinger, og som påtager sig rådighedsforpligtelse, får et pensionsgivende rådighedstillæg med de vilkår som følger af
Akademikernes overenskomst. Sundhedskartellet foreslår, at man
anvender den samme formulering og tilsvarende grundbeløb, som fremgår af Akademikernes overenskomst vedrørende pensionsgivende rådighedstillæg.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 4.2.a.
4.2.b. Det skal være muligt at oprette stillinger som specialkonsulent
og chefkonsulent
SHK: Kravet handler om at sikre, at der kan oprettes stillinger som
specialkonsulent og chefkonsulent, ligesom man kan jf. Akademikernes
overenskomst og med tilsvarende grundbeløb som i Akademikernes
overenskomst.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 4.2.b.
4.2.c. Ligestilling af udenlandske kandidatuddannelser
SHK: Kravet handler om at sikre ligestilling af udenlandske
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kandidatuddannelser med de vilkår som følger af Akademikernes
overenskomst.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 4.2.c.
4.3., 4.3.a., 4.3.b. Masteruddannede og Ph.d. uddannede (post.doc.)
på baggrund af en Master indplaceres på A-skalaen
SHK: Kravet handler om at udvide A-skalaens dækningsområde, således
at Masteruddannede og Ph.d. uddannede (post.doc.) på baggrund af en
Master kan indplaceres på A-skalaen. Ph.d. studerende omfattes også.
Særligt for så vidt angår de ph.d.-studerende og ph.d.-uddannede blev
der henvist til ph.d.-bekendtgørelsens § 5, om, at ”adgang til
ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på en kandidatuddannelse”.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 4.3.
4.4, 4.4.a., 4.4.b., 4.4.c. Udvidelse af dækningsområdet
SHK: Dækningsområdet skal udvides til professionsbachelorer i Ernæring
og Sundhed med nye studieretninger og professionsbachelorer i Global
Nutrition and Health. Derudover skal professionsbachelorer i Ernæring
og Sundhed anføres i den regionale overenskomst som egen overenskomstkategori.
SHK har tilkendegivet, at de sender tekstforslag til krav 4.4.c.
4.5 Beskrivelse af funktionsområdet for fysioterapeuter i bilag 1 udgår
SHK: Bilag 2 skal udgå da beskrivelserne af fysioterapeuters og
ergoterapeuters funktioner er forældede.
SHK har tilkendegivet, at de sender tekstforslag til krav 4.5.
7.2 Drøftelse af tjenestestedsbegrebet
SHK: Kravet handler om at sikre strømlining af det begreb der betegner
tjenestestedet, da SHK anser reguleringen i § 3 som meget vigtig.
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Kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

01-02-2018
EMN-2017-04537
1119469

Afrapportering: Arbejdsgruppe vedr. kompetenceudvikling
Deltagere fra SHK
Charlotte Vinderslev
Nicolai Robinson
Ulla Garbøl
Jacob Møller

Deltagere fra RLTN
Lisbet Langbjerg Sørensen
Páll Ólavur Scheel
Didde Zander Tradsborg

Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
6.1

Fokus på efter- og videreuddannelse, herunder:
6.1.a. Bedre mulighed for efter- og videreuddannelse
6.1.b. Forsknings- og udviklingspuljen videreføres på det
regionale område

Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen, og kravet har derfor
ikke været udfoldet.

Páll Ólavur Scheel
35 29 81 40
pos@regioner.dk

Ledere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

01-02-2018
EMN-2017-04537
1119470

Afrapportering: Arbejdsgruppe vedr. ledere
Deltagere fra SHK
Thomas Jessen Morild
Joy Strunck
Karin Rasmussen
Jacob Møller
Rikke Dysted Dahl
Bodil Sørensen

Deltagere fra RLTN
Lisbet Langbjerg Sørensen
Páll Ólavur Scheel
Didde Zander Tradsborg

Sundhedskartellet har rejst følgende krav:
8.2

Ansættelsesvilkår (ledere), herunder:
8.2.a. Minimum 1 års opsigelse
8.2.b. Outplacement for ledere

8.3

Fokus på ledernes arbejdstid, herunder:
• Præcisering af, at lederne har ansvaret for egen arbejdstilrettelæggelse

8.4. Opkvalificering af kliniske kompetencer for ledere efter skift fra lederjob til ikke-ledende stilling
Arbejdsgruppen mødtes den 26. januar 2018 kl. 12.45-14.00 og den 31.
januar 2018 kl. 14.00-14.30 til en teknisk afklaring af SHKs og RLTNs krav
vedrørende ledere.
8.2.a. Minimum 1 års opsigelse
SHK: Kravet handler om at sikre ledere fra afdelingslederniveau og op en
stærkere beskyttelse ved opsigelse. Der ønskes et opsigelsesvarsel på
minimum 1 år, svarende til opsigelsesbestemmelsen i cheflønsaftalen.
SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 8.2.a

Páll Ólavur Scheel
35 29 81 40
pos@regioner.dk

8.2.b. Outplacement for ledere
SHK: Kravet handler om at sikre et målrettet outplacementforløb i form
af klinsik og faglig opkvalificering, for ledere der bliver opsagt..
8.3 Præcisering af, at lederne har ansvaret for egen arbejdstilrettelæggelse
SHK: SHK har udleveret vedlagte tekstforslag til krav 8.3. Det udleverede
tektsforslag har til formål at præcisere, at lederne har ansvaret for egen
arbejdstilrettelæggelse, og at såfremt lederne undtagelsesvist indgår i
vagter, skal der ske særskilt honoreing herfor.
8.4. Opkvalificering af kliniske kompetencer for ledere efter skift fra lederjob til ikke-ledende stilling
SHK Kravet handler om at sikre retten til klinisk og faglig efteruddannelse, således at ledere, der efter eget ønske tilbagetræde fra en lederstilling, er ajourført med nutidige kompetencer på området i en basisstilling.
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Øvrige

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

Afrapportering: Arbejdsgruppe vedr. øvrige krav
Deltagere fra SHK
Thomas Jessen Morild
Nicolai Robinson
Elise Hammer
Anne Hedin
Jacob Møller
Tina Groth-Andersen

Deltagere fra RLTN
Lisbet Langbjerg Sørensen
Páll Ólavur Scheel
Didde Zander Tradsborg

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.

01-02-2018
EMN-2017-04537
1119472
Páll Ólavur Scheel
35 29 81 40
pos@regioner.dk

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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