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Forhåndsaftale  
 

mellem Lederforeningen i DSR og Region Sjælland for chefsygeplejer-
sker/chefradiografer, som indgår i afdelingsledelse. Aftalen gælder for 
såvel det somatiske som det psykiatriske område (32.26). 
 

Denne aftale gælder pr. 1. september 2021. 
(Er redaktionelt tilrettet til nye titler pr. 1. juni 2022/chribj) 

 
Aftalen omfatter chefsygeplejersker og chefradiografer som indgår i en afdelingsledelse. 
  
I tilslutning til ledelsesopgaven, grundlønsindplaceres chefsygeplejersker/chefradiografer som 
følgende: 
 
Grundlønsindplacering: 
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 Et centralt afdelingsledelsestillæg på pt. 34.538 kr. i årligt grundbeløb (31.03.18) for at 
være del af en afdelingsledelse jf. overenskomsten.  
 
Hvis man som chefsygeplejersker/chefradiografer indgår i flere afdelingsledelser, 
modtager man alene ét centralt afdelingsledelsestillæg jf. overenskomsten.  

 
Afdelingsledelsestillæg: 
Idet der vil være forskel på ledelsesopgaven på grund af afdelingernes forskelligheder og kom-
pleksitet, ydes følgende lokalt aftalte yderligere funktionstillæg for funktionen som afdelingsle-
der (afdelingsledelsestillæg): 
 
Til afdelingsledere i ”X”afdelinger ydes et funktionstillæg på 134.959 kr.  
Til afdelingsledere i ”Y”afdelinger ydes et funktionstillæg på    87.765 kr. 
Til afdelingsledere i ”Q”afdelinger ydes et funktionstillæg på   60.797 kr.  
 
Alle tillæg er anført i årligt grundbeløb, 31. marts 2018 niveau.  
 
Hvis man som chefsygeplejersker/chefradiografer indgår i flere afdelingsledelser, modtager 
man alene ét afdelingsledelsestillæg i henhold til ovenstående tillæg, svarende til den størst 
klassificerede afdeling, som man er afdelingsleder for.  
 
Afdelingerne er blevet klassificeret som X, Y og Q afdelinger jf. vedlagte bilag 1 (psykiatrien) og 
bilag 2 (somatikken).  
 
Det bemærkes, at enkelte afdelinger ikke bliver tillagt et funktionstillæg (X, Y og Q) som afde-
lingsleder jf. ovenstående.  
 
Såfremt der sker væsentlige ændringer i en afdelings størrelse, kompleksitet, funktion eller lig-
nende, aftaler parterne om der skal ske en ny klassificering af stillingen.  
 
 
 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/min%20ansættelse/forhåndsaftaler/DSR%20afdelingssygeplejersker/Bilag%201_Psykiatri_%20X%20Y%20og%20Q%20-%20klassificering%20pr.%20%201.%20juli%202021_DSR_FAS_PS.pdf
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/min%20ansættelse/forhåndsaftaler/DSR%20afdelingssygeplejersker/Bilag%202_%20X%20Y%20og%20Q%20-%20klassificering_DSR_FAS_DBIO_JF_FYSIO_SOM.pdf
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Andre funktionstillæg: 
Efter konkret vurdering og forhandling kan der ydes funktionstillæg med afsæt i følgende be-
grundelser: 
 

- udviklingsfunktioner 
- særlige koordinerende og planlæggende funktioner 
- kvalitetssikring 
- opbygnings - og større fusionsopgaver 
- særlige ledelsesfunktioner ud over den almindelige ledelsesfunktion for 

egen afdeling 
- og/eller særlige lokale forhold 

 
Individuelle kompetencer: 
Ved konkrete faglige og personlige kompetencer kan der optages forhandling om kvalifikations-
tillæg, herunder forhandling om rekrutteringstillæg. 
 
Tillæg:  
Alle nævnte tillæg angives i årlige grundbeløb niveau 31.03.18 og alle tillæg er pensionsgivende 
med mindre andet fremgår. For tjenestemænd er tillæggene pensionsgivende med den til enhver 
tid gældende pensionsprocent for supplerende pension.  
 
Ophør af funktionstillæg: 
Der henvises til opsigelse og ophør af aftaler om lokale lønforbedringer i henhold til den enhver 
tid gældende ”Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område”.  
 
Parterne er enige om, at funktionstillæg med hjemmel i denne aftale bortfalder, hvis varetagel-
sen af de funktioner, der ligger til grund for aftalen, ophører. Sker der væsentlige ændringer i 
forudsætningerne for en aftale om varetagelse af en funktion skal der ske en genforhandling af 
aftalen. 
 
Opsigelse og evaluering af lønaftale: 
Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 3 måneders varsel. Aftalen gælder indtil den 
erstattes af en ny aftale eller indtil det tidspunkt hvor parterne konstaterer, at der ikke kan op-
nås enighed om en ny aftale.  
 
Såfremt aftalen opsiges, er parterne enige om snarest muligt at optage forhandlinger om indgå-
else af en ny aftale. 
 
Ikrafttrædelse mv. og virkning: 
Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. september 2021.  
 
Denne aftale erstatter den tidligere regionale forhåndsaftale for ledende oversygeplejersker og 
ledende overradiografer pr. 1. januar 2008.  
 
 
 
 


