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Forhåndsaftale mellem Lederforeningen i DSR og Region Sjælland for 
oversygeplejersker og overradiografer, som organisatorisk 
hører til Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital,  

Nykøbing F. Sygehus eller Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 
(32.26) 

 
Denne aftale gælder pr. 1. maj 2021. 

(Er redaktionelt tilrettet til nye titler pr. 1. juni 2022/chribj) 
 
Aftalen omfatter oversygeplejersker og overradiografer (tidligere afdelingssygeplejersker og 
afdelingsradiografer frem til 31.05.22) som organisatorisk er ansat på et somatisk sygehus i 
Region Sjælland.  
 
Grundlønsindplacering 

 Alle oversygeplejersker/overradiografer indplaceres på L9 
 

 Ud over grundlønnen kan der ydes ét tillæg for ledelsesfunktionen i forhold til pointmodel 
på henholdsvis 

 
- Kategori 1:  0 kr.*  

 
- Kategori 2:  13.129 kr. i årligt grundbeløb (31.03.18)  

 
- Kategori 3:  21.291 kr. i årligt grundbeløb (31.03.18)  

 
- Kategori 4:  29.570 kr. i årligt grundbeløb (31.03.18) 

 
 
*Enkelte afsnit ligger i kategori 1, hvor der ikke udloddes et tillæg.  
 
Alle tillæg er anført i årligt grundbeløb, 31. marts 2018 niveau. Tillæg ydes afhængig af beskæfti-
gelsesgraden. 
 
Tillæg for ledelsesfunktion – pointmodel 
I Region Sjælland beregnes tillægget for ledelsesfunktionen på to forskellige måder på de soma-
tiske sygehuse/hospitaler. 
 

- Pointmodellen for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt Nykøbing Falster 
findes her. 

 
- Pointmodellen for Sjællands Universitetshospital og Holbæk Sygehus findes her. 
 

Specialuddannelse 
Oversygeplejersker ansat på Anæstesiologiske Afdelinger (anæstesi og intensiv samt SDK-
afsnit), som har specialuddannelsen i henholdsvis intensiv og anæstesi – og som anvender  
specialuddannelsen i det daglige arbejde – ydes et tillæg på 24.248,00 i årligt grundbeløb.  
 
Tillægget benævnes specialuddannelse. Der kan alene ydes ét tillæg.  
 
 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/min%20ans%C3%A6ttelse/forh%C3%A5ndsaftaler/DSR%20afdelingssygeplejersker/Pointmodel_NSR%20og%20NFS_afdelingssygeplejersker%20og%20afdelingsradiografer_DSR_N%C3%86_RI_SL_NYF.pdf
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/min%20ans%C3%A6ttelse/forh%C3%A5ndsaftaler/DSR%20afdelingssygeplejersker/Pointmodel_SUH%20og%20Holb%C3%A6k_afdelingssygeplejersker_afdelingsradiografer_DSR_HO_KO_RO.pdf


  Side 2 
 
 

Individuelle kompetencer 
Ved konkrete faglige og personlige kompetencer kan der optages forhandling om kvalifikations-
tillæg, herunder forhandling om rekrutteringstillæg.  
 
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. maj 2021.  
 
Denne aftale er en opdatering af forhåndsaftalerne for afdelingssygeplejersker og afdelingsra-
diografer fra det tidligere Sygehus Syd og Sygehus Nord.  
 
 

…
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Videreførte bemærkninger fra den gamle forhåndsaftale fra Sygehus Syd og som kun omfatter 
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt Nykøbing F. Sygehus: 
 
Personlige tillæg: 
I forbindelse med klassificeringen og implementeringen af forhåndsaftalen i 2009 blev der aftalt 
en række personlige tillæg, som fremgik af den enkelte afdelingssygeplejerskes/radiografs nye 
lønsammensætning pr. 1. april 2009 (pr. 01.06.22 oversygeplejersker og overradiografer/ 
chribj).  
 
Hvis oversygeplejersken/overradiografen på et tidspunkt efter den 1. april 2009 skal stige i  
kategoritillæg skal der ved konkret forhandling mellem Region Sjælland og DSR tages stilling til, 
om der skal ske modregning i det personlige tillæg. 
 
Modregning: 
Hvis en medarbejder efter denne forhåndsaftale opnår tillæg eller løntrinsforbedringer for funk-
tioner/kvalifikationer, som medarbejderen allerede honoreres for, sker der modregning i eksi-
sterende tillæg/løntrin, med mindre andet fremgår.  


