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Aftale om honorering til sygeplejersker i Akutmodtagelser 
 

Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd indgår hermed aftale om honorering for den 

særlige belastning, der er forbundet med at modtage et stort antal uvisiterede COVID-19 

patienter.  

 

Denne ekstraordinære situation kræver særlig omstilling og øget og ændret koordinering for at 

sikre flow og opretholde patientsikkerheden. Der er således tale om en helt særlig belastning 

der adskiller sig fra den normale akutte arbejdsgang og struktur.  

 

Aftalens dækningsområde 

 

Aftalen omfatter sygeplejersker, der er ansat i akutmodtagelser på Bispebjerg/Frederiksberg 

Hospital, Amager/Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital og som har sin daglige gang i 

akutmodtagelsen. Det er ledelsen, der konkret vurderer, hvilke medarbejdere, det drejer sig 

om – det er dog udgangspunktet, at alle sygeplejersker på afsnittet, som primært arbejder 

med klinisk arbejde, er omfattet.  

 

Akutklinikker kan omfattes af aftalen, hvis ledelsen konkret vurderer, at situationen på 

Akutklinikken er særligt belastet. 

 

Aftalen omfatter ikke børnemodtagelser.  

 

Herlev/Gentofte Hospital omfattes ikke af aftalen, men indleder forhandlinger lokalt.  

 

Bornholms Hospital er, grundet den aktuelle situation, ikke omfattet af aftalen. Dette tages op 

til fornyet dialog, hvis situationen ændrer sig væsentligt på Bornholms Hospital. 

 

Aftalen omfatter ikke medarbejdere, der er omfattet af aftalerne: 

 

- Aftale i forbindelse med etablering og opretholdelse af COVID-19 beredskab 

- Aftale om særligt ansvar ifm. COVID-19 beredskabet 

- Aftale om honorering for ændring af tjenesteplan med kort varsel i forbindelse med 

COVID-19 beredskabet 

- Aftale om honorering for ændring af tjenesteplan med kort varsel som følge af frivillige 

flyt på tværs af afdelinger   

 

Såfremt forholdene ændrer sig således, at medarbejderen bliver omfattet af en af ovenstående 

aftaler, bortfalder tillægget efter denne aftale samtidig. 

 

Aftalen omfatter ikke ledere. 

 

Honorering 

 

Der ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 2.000 pr. måned (31.03.18-niveau) for fulde 

måneder, fra den 1. i en måned. For deltidsbeskæftigede beregnes tillægget forholdsmæssigt. 

 



 

   Side 2 

Ikrafttræden 

 

Aftalen er gældende i perioden 1. december 2020 til 28. februar 2021, hvorefter tillægget 

bortfalder uden yderligere varsel. Tillægget ydes med tilbagevirkende kraft til de 

medarbejdere, der i december 2020 har været omfattet af aftalen. Der er mulighed for 

forlængelse af aftalen, hvis belastningen fortsat adskiller sig væsentligt fra normalsituation 

efter 28. februar 2021. 
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