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Forhåndsaftale for  

funktionsledere/oversygeplejersker 

indgået mellem 

Psykiatrien i Region Syddanmark og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd 
 (overenskomst 32.26) 

_____________________________________________________________________ 

 

Indplacering  
 

Funktionsledere/oversygeplejersker indplaceres på grundløntrin L8 iht. OK 32.26 – Overenskomst for 

ledere på Sundhedskartellets område. 
 

Personligt løntrin 
 

 Der ydes et personligt funktionstillæg på 1 løntrin. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 169117 

 Begrundelse: 

Personligt løntrin i forbindelse med harmonisering af lønsammensætningen (denne af-

tale blev indgået i 2010 i forbindelse med harmonisering af afdelingssygeplejerskernes 

(nu benævnt oversygeplejersker) aflønninger på tværs af afdelingerne i Psykiatrien i 

Region Syddanmark). 

 

 Klausul: 

Ved eventuel omklassificering til en grundløn svarende til L9 eller højere modregnes 

der i dette tillæg. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Ledelsestillæg 
 

1. Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 21.291 kr. årligt for ledelse af afsnit med 0 – 

19 ansatte. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144586 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144587 

Begrundelse: Ledelse af afsnit med 0- 19 ansatte 

 

2. Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 27.205 kr. årligt for ledelse af afsnit med 20 - 

39 ansatte.  

Internt SD-tillægsnummer: OK 144588 
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Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144589 

Begrundelse: Ledelse af afsnit med 20- 39 ansatte 

 

3. Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 47.313 kr. årligt for ledelse af afsnit med over 

39 ansatte. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 161669 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 161670 

Begrundelse: Ledelse af afsnit med over 39 ansatte 

 

Klausul for ledelsestillæg 

Begrundelsen for tildelingen af ledelsestillægget opgøres ved hver overenskomstfornyelse og ændres 

efterfølgende ikke i den kommende overenskomstperiode, med mindre der sker væsentlige ændrin-

ger; f.eks. ved eventuelle sammenlægninger eller opdelinger. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Psykiatritillæg 

 
Der kan kun ydes ét psykiatritillæg til den enkelte funktionsleder/oversygeplejerske efter denne aftale. 

Ved stillingsskifte inden for psykiatrisygehuset er det altid det aktuelle stillingsområdes tillægsstørrel-

se, der er gældende. 

 

1. Funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt på integrerede 

åbne/lukkede afsnit (døgnafsnit) m.m. ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 40.000 

kr.  ved ansættelse som funktionsleder i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 169118 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 169119 

Begrundelse: 

Psykiatritillæg (Funktionsleder/oversygeplejerske med ledelse i integrerede åbent/lukkede af-

snit). 

 

Klausul: 

Tillægget ydes fra den dag, man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder 

ved eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Tillægget ydes til funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt i 

integrerede åbne/lukkede afsnit. 

 

2. Funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt i retspsykiatriske 

sengeafsnit/døgnafsnit ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 40.000 kr.  ved ansæt-

telse som funktionsleder i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144604 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144605 

Begrundelse: 

Psykiatritillæg (Funktionsleder/oversygeplejerske med ledelse i retspsykiatriske sengeafsnit). 

 

Klausul: 
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Tillægget ydes fra den dag, man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder 

ved eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Tillægget ydes til funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt i 

retspsykiatriske sengeafsnit. 

 

3. Funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt på ledelse af am-

bulantsygeplejersker ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 37.850 kr.  ved ansættelse 

som funktionsleder i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144606 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144607 

Begrundelse: 

Psykiatritillæg (Funktionsleder/oversygeplejerske med ledelse af ambulantsygeplejersker). 

 

Klausul: 

Tillægget ydes fra den dag, man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder 

ved eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Tillægget ydes til funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt 

på ledelse af ambulantsygeplejersker. 

 

4. Funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt på ledelse af am-

bulantsygeplejersker inden for retspsykiatrien ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 

60.324 kr. ved ansættelse som funktionsleder i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144604 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144605 

Begrundelse: 

Psykiatritillæg (Funktionsleder/oversygeplejerske med ledelse af ambulantsygeplejersker i 

retspsykiatrien). 

 

Klausul: 

Tillægget ydes fra den dag, man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder 

ved eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Tillægget ydes til funktionsledere/oversygeplejersker med ledelse, hvor hovedvægten er lagt 

på ledelse af ambulantsygeplejersker i retspsykiatrien. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Uddannelsestillæg 
 

Der kan kun ydes 1 uddannelsestillæg efter denne aftale – altid den højeste honorering, man opfylder. 

Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at beviset er udstedt. 

 

Klinisk Uddannelse 
 

A. Specialuddannelse i Psykiatri eller Diplomuddannelse i Psykiatri: 
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 17.742 kr. årligt for bestået Speci-
aluddannelse i Psykiatri eller Diplomuddannelse i Psykiatri. 
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Internt SD-tillægsnummer: OK 144590 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144591 

Begrundelse: 
Bestået Specialuddannelse i Psykiatri eller Diplomuddannelse i Psykiatri. 
 
Klausul: 
Tillægget bortfalder såfremt man ydes tillæg efter punkt B, C eller D 

 
Ledelsesuddannelse 
 

B. Diplomuddannelse i Ledelse uden Klinisk Uddannelse: 
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 23.656 kr. årligt for bestået diplom-
uddannelse i Ledelse. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144592 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144593 

Begrundelse: 
Bestået Diplomuddannelse i Ledelse, men har ikke Specialuddannelse i Psykiatri eller 
Diplomuddannelse i Psykiatri. 
 
Klausul: 
Tillægget bortfalder såfremt man ydes tillæg efter punkt C eller D. 

 
 

C. Diplomuddannelse i Ledelse med Klinisk Uddannelse: 
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 29.571 kr. årligt for bestået Di-
plomuddannelse i Ledelse. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144594 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144595 

Begrundelse: 
Bestået Diplomuddannelse i Ledelse, og har desuden Specialuddannelse i Psykiatri el-
ler Diplomuddannelse i Psykiatri. 
 
Klausul: 
Tillægget bortfalder såfremt man ydes tillæg efter punkt D. 

 
D. Master eller Kandidatuddannelse: 
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 41.399 kr. årligt for bestået relevant 
Master eller Kandidatuddannelse. 

Internt SD-tillægsnummer: OK 144597 

Internt SD-tillægsnummer: Tjm 144596 

Begrundelse: 
Bestået relevant Master eller Kandidatuddannelse. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Generelt 

 

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

til overenskomsten. For tjenestemænd ydes supplerende pension. 
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Størrelsen af tillæg svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillæg for-

holdsmæssigt.  

 

Opsigelse af funktion 

Ledelsen kan opsige en funktion og dermed funktionstillægget over for medarbejderen med medar-

bejderens individuelle varsel. 

Ønsker medarbejderen at ophøre med funktionen, bortfalder funktionstillægget samtidigt med funktio-

nen ophør.  

 

Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen 

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

Aftalerne er en redigering og fornyelse af tidligere gældende forhåndsaftaler. 

 

Forhåndsaftalen kan ændres ved enighed eller opsiges af begge parter skriftligt med 3 måneders var-

sel.  

 

 

 

Dato:    Dato: 
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