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NY OVERENSKOMST
FOR KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKER



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Svære forhandlinger - parternes krav pegede i hver sin retning

Vores krav:

• Mere i løn, herunder ny lønmodel

• Forhøjelse af beklædningsgodtgørelsen

• Fokus på et godt arbejdsmiljø – sammenhæng mellem opgaver og 

ressourcer

• Erstatningsfri når SH-dag falder på en arbejdsfri dag

• Kompetenceudvikling til fremtidens opgaver – kompetenceudviklingsplan –

deltagelse i faglige netværk – orlov til kandidatuddannelse
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FORHANDLINGERNE MED PLA
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FORHANDLINGERNE MED PLA

PLA’s krav

• Økonomisk tilbageholdenhed

• Bortfald af overgangstillæg

• Frihed ved barns sygdom skal betinges af at forholdene på arbejdspldasen

tillader det

• Bortfald af løn ved pasning af nærtstående døende i hjemmet

• Aldersgrænse for seniorbonus tilpasses den senere tilbagetræningsalder – 3 

år før den tilenhvertidgældende folkepensionsalder
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NY OVERENSKOMST

Der var planlagt tre forhandlingsmøder

3. December 2018

10. December 2018

15. Januar 2019

Forliget blev indgået den 15. december efter mere end 12 timers forhandling

Tre elementer:

• Lønregulering

• Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer skal sikres

• Ret til kompetenceudviklingsplan 



5

LØNREGULERING

Lønregulering:

I alt 7,31 % i overenskomstperioden fra 1. dec. 2018 til 30. nov. 2021

Løn og tillæg reguleres med 

1,45 % 1. dec. 2018

2,80 % 1. dec. 2019

3,06 % 1. dec. 2020  

1. dec. 2018 1. dec. 2019 1. dec. 2020

Trin 1 Kr. 32.802,90 Kr. 33.721,38 Kr. 34.753,25

Trin 2 Kr. 37.203,58 Kr. 38.245,28 Kr. 39.415,59



6

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN

• Ret til kompetenceudviklingsplan, 

som ajourføres årligt, jf. § 10, stk. 2.

• Kan f.eks. udarbejdes i medarbejder-

udviklingssamtalen

Opgaver

kurser

videreud-
dannelse

netværk

Kompetenceudviklingsplan

• Udviklingsbehov ifht. 

nuværende opgaver.

På kort sigt:

På langt sigt:

• Udviklingsbehov ifht. nye 

opgaver

På kort sigt:

På langt sig:

• Anvendelsen af 

overenskomstens 

uddannelsesdage
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FOKUS PÅ GODT ARBEJDSMILJØ

Nyt bilag 12 til overenskomsten

For at styrke og sikre et godt arbejdsmiljø er parterne enige om at det løbende 

sikres, at der er sammenhæng mellem arbejdsmængde og ressourcer.

Det kan f.eks. ske ved den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, jf. § 4, i 

bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

ressourcer arbejdsmængde

kompetence

udvikling

nye 

opgaver

Nyt 

kvalitets-

regime
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ARBEJDSMILJØUNDERSØGELSEN

• Spørgeskema blev sendt til godt 1.600 sygeplejersker og bioanalytikere

• Svarprocenten var 56.5 %

• Overvejede godt arbejdsmiljø:

• Højere jobtilfredshed

• Højere engagement i arbejdet

• Højere ledelseskvalitet

• Færre konflikter mellem arbejde og privatliv

• Lavt sygefravær

• Stressniveau nogenlunde på niveua med arbejdsmarkedet generelt

• Flere udsættes for trusler om vold, end på arbejdsmarkedet generelt


