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AFTALE I FORBINDELSE MED ETABLERING OG OPRETHOLDELSE AF 
COVID-19 BEREDSKAB 

 

Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd indgår hermed aftale om honorering for COVID-19 

beredskab til brug lokalt på regionens arbejdspladser. Aftalen har til formål at understøtte en 

høj faglig kvalitet i behandlingen af COVID-19 patienter under den igangværende pandemi.  

 

Parterne er enige om, at aftalen er indgået som konsekvens af den helt særlige ekstraordinære 

situation og er uden præjudice. 

 

Det pointeres, at parterne ikke med aftalen tilkendegiver principielle fortolkninger af 

overenskomst og arbejdstidsaftale. Det vil sige, at aftalen ikke er et udtryk for, hvilke 

handlemuligheder arbejdsgiver har uden en aftale. 

 

Aftalens dækningsområde 

 

Aftalen omfatter medarbejdere, der overgår til tjeneste i COVID-19 pleje og behandling og 

som ikke normalt udfører tjeneste ved afdelinger, hvor der behandles COVID-19 patienter. 

 

Aftalen omfatter medarbejdere, der i henhold til centrale aftaler og overenskomster skal kende 

tjenestens placering mindst 4 uger forud. 

 

Aftalen omfatter ikke ledere samt andre medarbejdere, der er ansat uden højeste tjenestetid.  

 

Aftalen dækker alene regionens somatiske hospitaler. 

 

Proces for etablering af beredskab 

 

Behovet for antallet af medarbejdere i beredskab fastsættes af ledelsen. 

 

Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd er enige om, at et COVID-19 beredskab bygger på 

medarbejdere, der frivilligt har meldt sig til at være omfattet af beredskabet. Parterne er 

desuden enige om, at det er vigtigt, at processen omkring etableringen af beredskabet sker i 

dialog mellem den lokale ledelse og de lokale faglige repræsentanter.  

 

Det forudsættes, at medarbejdere, der indgår i COVID-19 beredskabet, har fået en nødvendig 

og tilstrækkelig oplæring og introduktion således, at hensyn til patienter og medarbejdere 

sikres bedst muligt.  

 

Honorering  

 

Medarbejdere kan med 3 dages varsel overgå til midlertidig tjeneste på afdelinger, hvor der 

behandles COVID-19 patienter med den konsekvens, at medarbejderen tages ud af den 
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oprindelige tjenesteplan og indgår i en ny. For denne overgang ydes et honorar på 1.500 kr. 

(31.03.18-niveau). Beløbet er ikke pensionsgivende.  

 

Der ydes et tillæg på 3.000 kr. pr. måned (31.03.18-niveau). Tillægget gives fra den måned, 

man melder sig eller bliver udpeget til beredskabet. Tillægget bortfalder uden yderligere 

varsel, når medarbejderen returnerer til tjeneste på egen afdeling. Tillægget ydes for fulde 

måneder, fra den første i en måned og er pensionsgivende. For deltidsbeskæftigede beregnes 

tillægget forholdsmæssigt.  

 

Medarbejdere kan varsles tilbage til egen afdeling med 3 dages varsel. I forbindelse med 

tilbagevenden til egen afdeling, indtræder medarbejderen i ny tjenesteplan uden yderligere 

varsel. For denne overgang ydes et honorar på 1.500 kr. (31.03.18-niveau). Beløbet er ikke 

pensionsgivende.  

 

Overgang til ny tjenesteplan betyder at: 

• der er et hensyn til at skabe forudsigelighed så vidt det er muligt, men aftalen 

indebærer, at medarbejderen ikke skal kende tjenestens placering mindst 4 uger forud. 

Hensynet kan f.eks. være i form af beskyttede fridage eller ved dialog om særlige 

ønsker. 

 

• der ydes honorering for de ændringer, der er i sammenligning mellem den gamle og 

den nye tjenesteplan jf. arbejdstidsaftalens bestemmelser.  

 

• der i den nye tjenesteplan kan indgå tjeneste og vagter på alle tider af døgnet og på 

alle ugens dage og under hensyntagen til helt særlige forhold for medarbejderen hvor 

muligt. Der planlægges under hensyntagen til den enkelte medarbejders 

ansættelsesbrøk således, at der ikke planlægges med overarbejde. 

 

Det kan indgå i drøftelserne, om det er muligt at stå i beredskab til dele af en vagtplan 

(minimum 2 uger). Tillægget på kr. 3.000 pr. måned (31.03.18-niveau) honoreres i så fald 

forholdsmæssigt. Der ydes ikke honorar på de 1.500 kr. (31.03.18-niveau) hver gang 

medarbejderen skifter mellem to tjenesteplaner, men alene første gang medarbejderen 

aktiveres og deaktiveres.  

 

Etablering af beredskab ved manglede frivillighed 

I tilfælde hvor behandlingssituationen kræver, at der skal aktiveres flere medarbejdere, end 

der har meldt sig frivilligt, drøftes det mellem den lokale ledelse og de lokale faglige 

repræsentanter, hvordan parterne i fællesskab kan finde løsninger for at opnå flere frivillige 

tilmeldinger.  

 

Såfremt det ikke er muligt at dække beredskabet alene ved frivillighed, og det dermed bliver 

nødvendigt for ledelsen i henhold til ledelsesretten at udpege medarbejdere til beredskab, skal 

dette ske i dialog med de berørte medarbejdere for at sikre mest muligt hensyn til individuelle 

forhold og ønsker.  

 

 



   Side 3 

 

 

Ikrafttræden 

 

Aftalen træder i kraft den 15. december 2020 og ophører den 31. maj 2021. Tillæg for 

december måned efter den eksisterende beredskabsaftales honorering på 15.000 kr. årligt 

(31.03.18-niveau) modregnes samtidig. (Arbejdstidsaftalens bestemmelser er gældende fra 

aftalen træder i kraft.) 

 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder. 
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