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Forhåndsaftale for  
chefsygeplejersker  

indgået mellem 
Psykiatrien i Region Syddanmark og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd 

 (overenskomst 32.26) 

 

 

Indplacering 
 
Chefsygeplejersker indplaceres på grundløntrin L14 iht. OK 32.26 – Overenskomst for ledere på 

Sundhedskartellets område. 
 
Afdelingsledelse 
 
Der ydes et pensionsgivende tillæg på 34.538 kr. årligt for Afdelingsledelse. 

     

Internt SD-tillægsnummer: OK 104198 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 103874 

Begrundelse: 

Afdelingsledelse jf. overenskomsten. 

 

Klausul: 

Såfremt tillægget ændres i den centrale overenskomst, ændres dette tillæg tilsvarende. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Desuden ydes et af følgende ledelsestillæg 
 

a. Der ydes et pensionsgivende tillæg på 42.000 kr. årligt for ledelse af afdeling med 0 – 199 an-

satte. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 134173 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 134172 

Begrundelse: Ledelse af afdeling med 0 – 199 ansatte, herunder eksterne lokaliteter med 

f.eks. lokalpsykiatri m.m. 

 

 

b. Der ydes et pensionsgivende tillæg på 80.000 kr. årligt for ledelse af afdeling med 200 – 299 

ansatte.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 134175 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 134174 
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Begrundelse: Ledelse af afdeling med mere end 199 ansatte, herunder eksterne lokaliteter 

med f.eks. lokalpsykiatri m.m. 

 

 

 

c. Der ydes et pensionsgivende tillæg på 120.000 kr. årligt for ledelse af afdeling med 300 – 399 

ansatte.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 160654 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 161435 

Begrundelse: Ledelse af afdeling med mere end 299 ansatte, herunder eksterne lokaliteter 

med f.eks. lokalpsykiatri m.m. 

 

 

d. Der ydes et pensionsgivende tillæg på 160.000 kr. årligt for ledelse af afdeling med 400 – 499 

ansatte.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 175359 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 175360 

Begrundelse: Ledelse af afdeling med mere end 399 ansatte, herunder eksterne lokaliteter 

med f.eks. lokalpsykiatri m.m. 

 

 

e. Der ydes et pensionsgivende tillæg på 200.000 kr. årligt for ledelse af afdeling med 500 – 599 

ansatte.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 175361 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 175362 

Begrundelse: Ledelse af afdeling med mere end 499 ansatte, herunder eksterne lokaliteter 

med f.eks. lokalpsykiatri m.m. 

 

Klausul for ledelsestillæg 

Baggrunden for tildelingen af ledelsestillægget på niveau a, b, c, d eller e opgøres ved hver overens-

komstfornyelse og ændres efterfølgende ikke i den kommende overenskomstperiode, med mindre der 

sker væsentlige ændringer, f.eks. ved eventuelle sammenlægninger eller opdelinger m.v. 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Uddannelsestillæg 
 

Der ydes et pensionsgivende tillæg på 41.399 kr. årligt for bestået Master- eller Kandidatuddan-

nelse.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 134180 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 134179 

Begrundelse: Bestået relevant master eller kandidatuddannelse 
 
Klausul: 
Der kan kun ydes 1 uddannelsestillæg. 
Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at beviset er udstedt. 

 

 
_____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Side 3 af 3 

 

Generelt 
 

Tillæg er angivet ved lønniveau 31. marts 2018. For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold 

til overenskomsten. For tjenestemænd ydes supplerende pension. 

 

Størrelsen af tillæg svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillæg forholds-

mæssigt.  

 

Opsigelse af funktion 

For tillæg ydet med begrundelse i funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor ophører, 

hvis funktionen bortfalder eller overføres til en anden medarbejder.  

 

Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen 

Aftalen har virkning fra 1. januar 2021 (og opdateret med nye stillingsbetegnelse pr. 1. juni 2022). 

 

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. 
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