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Kapitel 1. Aftaleområde 

 

Forhåndsaftalen gælder for sygeplejersker ansat ved HospiceLimfjord i basisstillinger, der er 

omfattet af Overenskomst for ikke - ledende personale på Sundhedskartellets område. 

 

Overenskomsten er indgået mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, Danske 

Bioanalytikere, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Kost & 

Ernæringsforbundet, Farmakonomforeningen, Dansk Tandplejerforening samt 

Jordemoderforeningen. 

 

 

Kapitel 2. Lønindplacering 

 

Lønindplacering sker efter § 5 stk. 3 i Overenskomst for ikke - ledende personale på 

Sundhedskartellets område, indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet. 

 

 

Kapitel 3. Aftalte tillæg 

 
3.1  Tillæg på baggrund af en funktionsbeskrivelse af jobindhold. 

Der ligger en funktionsbeskrivelse som grundlag for de aftalte tillæg i punkt 3.1.1, 

3.1.2 og 3.1.3. 

 

3.1.1  Koordinering af Frivillige Korps ved HospiceLimfjord 

Minimum grundløntrin 7 + årligt tillæg på kr. 15.000 

Gives til sygeplejerske i basisstilling som har en delt opgave for at opbygge og 

koordinere frivillige i hospice 

Såfremt funktionen varetages af en sygeplejerske med kompetencer og funktioner 

som f.eks udviklingssygeplejerske/sygeplejerske med ekspertansvar aflønnes 

funktionen ikke særskilt. 

Aflønning drøftes særskilt inden stillingen tiltrædes. 

 

3.1.2  Tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant 

Årligt tillæg på kr. 9.800 

Gives til de sygeplejersker der varetager en af ovennævnte funktioner fra det 

tidspunkt, de bliver valgt. 

 

3.1.3  Sygeplejerske med ekspertansvar (udviklingssygeplejerske) 

Tillæg aftales særskilt men med udgangspunkt i kompetenceprofil og 

funktionsbeskrivelse. 



 a.Årligt tillæg på kr. 15.000 

Kan gives til sygeplejersker, der har relevant efter -/ videreuddannelse svarende til 

diplomniveau og indgår direkte i en funktion, hvor de erhvervede kvalifikationer 

anvendes. 

 

b.Årligt tillæg på kr. 25.000 

Kan gives til sygeplejersker, der har en relevant uddannelse på f.eks. master-

/kandidatniveau og indgår direkte i en funktion, hvor de erhvervede kvalifikationer 

anvendes. 

 

3.1.4 Sygeplejerske der varetager en funktion som klinisk vejleder  

 Årligt tillæg 15.000 kr. 

Gives som tillæg til sygeplejerske som varetager funktionen i forhold til 

funktionsbeskrivelsen for denne 

 

3.1.4 Timelønnet vikar (gælder ikke for fastansatte på HospiceLimfjord) 

Aflønnes for de præsterede timer med en timeløn beregnet ud fra: 

Grundløntrin 6 + kr. 12.500 i årligt tillæg (samt pensions- og ferietillæg) 

 Vikarer med mere en ti års anciennitet aflønnes desuden med et årligt tillæg på  

11.900 kr.  

 

3.2  Tillæg på baggrund af sygeplejerskens faglige kvalifikationer og kompetencer 

 

 Der arbejdes med tre kompetenceniveauer i forhold til udarbejdede beskrivelse. 

 

 Nyuddannet, Kompetent samt Kompetent og kyndig 

 

 Nyuddannet < 4 års erfaring 

 Her ydes ingen tillæg 

 

 

 Kompetent 

 Årligt tillæg på kr. 12.500  

 

 Kompetent og kyndig 

  

a)   Årligt tillæg på kr. 15.000  

 

b) Årligt tillæg på kr. 17.500   

 

Opfyldelsesgraden af kompetencerne afgør indplaceringen jvf. Kompetence 

beskrivelsen 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 4. Generelle forudsætninger og vilkår 

 

Stk. 1. Tillæg kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter, at medarbejderen opfylder 

betingelserne herfor. 

 

Stk. 2. Tillæg aftales som grundbeløb i 01.01.2006 niveau og reguleres med de centralt aftalte 

procentreguleringer.  

 

Stk. 3. Arbejdsfunktioner, hvortil der ydes tillæg, skal meddeles dem pågældende 

sygeplejerske ved udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse med kopi til tillidsrepræsentanten. 

 

Stk. 4. Løntillæg, der er knyttet til funktioner i stillingen, bortfalder hvis funktionen ophører. 

For den enkelte sygeplejerske skal dette varsles med et varsel svarende til pågældendes 

opsigelsesvarsel. TR orienteres ved kopi. 

 

Stk. 5 Tillæg er pensionsgivende og reguleret i forhold til ansættelsesbrøk.  

 

Stk. 6. Parterne er enige om at tilstræbe at skabe størst mulig sammenhæng mellem 

forhåndsaftalen og personalepolitikken. Forhåndsaftalen skal være tilgængelig for alle 

ansatte. 

 

Stk. 7. I henhold til overenskomsten er parterne enige om, at fremme mulighederne for at de 

ansatte gennem videre - /efteruddannelse og lignende, efter ansættelsesstedets behov og den 

ansattes ønsker, kan erhverve øgede kvalifikationer. Det er hensigten at udbygge 

sygeplejerskers kvalifikationer. 

 

 

Kapitel 5. Ikrafttræden, opsigelse og konfliktløsning 

 

Stk. 1. Aftalen træder i kraft d. 01.04.2009. 

 

Stk. 2. Aftalen løber indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne. 

Ændringer kan ske uden opsigelse, såfremt parterne er enige herom. Aftalen kan skriftlig 

opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 

Såfremt aftalen opsiges, er parterne enige om snarest muligt herefter at optage forhandlinger 

om indgåelse af ny aftale til erstatning af denne. I perioden indtil en ny aftale indgås eller der 

konstateres uenighed herom, fortsætter nærværende aftale dog uændret. 

 

Stk. 3. Rets- og interessetvister behandles efter reglerne i aftalen mellem Regionen m.fl. og 

Sundhedskartellet om ny løndannelse. 

Såfremt der som konsekvens af nærværende aftale er forhold, som er stridende om love eller 

overenskomster, er parterne enige om straks at søge dette løst ved forhandling lokalt. 

 

 

 



Dato: 

 

 

 

 

__________________________   ________________________________ 

For HospiceLimfjord For Dansk Sygeplejeråd  

Kreds Midtjylland 


