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Side 1 af 2 

 

Aftale i forbindelse med etablering og oprettelse (eskalering) 

af Covid-19 beredskab 
 

Aftalen er indgået mellem DSR, Kreds Nordjylland og Region Nordjylland. 

 

Indledning 

Intentionen med Covid-19 beredskabsplanen er at skabe transparens i forhold til, hvem der skal træde til 

på hvilke trin i beredskabsplanen. Ledelsen udarbejder, på baggrund af principperne for bemanding, en 

plan for, hvor mange medarbejdere der skal udpeges til beredskabet i hver afdeling.  

Herefter skal ledelsen lave lokale aftaler om, hvilke personer der indgår i eskaleringen på de forskellige 

trin, for at sikre tilstrækkelige ressourcer til pleje af indlagte patienter med Covid-19. Dermed vil alle de, 

som indgår, være bekendt med, hvad deres rolle er og hvornår de kan forvente at blive aktiveret. 

 

I forbindelse med etableringen af Covid-19 beredskab, er det hensigten i størst muligt omfang at an-

vende medarbejdere, der selv ønsker at stå til rådighed i beredskabet. Kan beredskabet ikke dækkes af 

medarbejdere, der ønsker at indgå i det, kan det blive nødvendigt, at der udpeges medarbejdere til be-

redskabet.  

For alle medarbejdere, der skal deltage i beredskabet, er der mellem DSR og Region Nordjylland enig-

hed om, at der skal foregå dialog mellem ledelse og medarbejder. Der er ligeledes enighed om, at der 

ved udarbejdelse af nye tjenesteplaner i videst muligt omfang laves så få ændringer som muligt i forhold 

til medarbejderens allerede kendte tjenestetidsplan.   

Al personale, som indgår i beredskabet, skal have den nødvendige introduktion og oplæring svarende 

til den opgave, man skal løse. De lokale ledelser skal sikre, at de medarbejdere, der indgår i 

beredskabet, har gennemgået den nødvendige uddannelse og er tryg ved opgaven. 

 

Aftalens område 

Aftalen omfatter både medarbejdere, der frivilligt melder sig til Covid-19 beredskab, og medarbejdere, 

der udpeges. Processen i forbindelse med etablering af beredskab (frivillig eller udpegning) sker i dialog 

og i respekt for den enkelte medarbejder. 

 

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

placering mindst 4 uger forud. 

 

Fleksibilitetstillæg 

Der ydes til medarbejdere, der frivilligt har meldt sig og de medarbejdere der er udpeget til beredskabet, 

et fleksibilitetstillæg på 22.500 kr. årligt (31. marts 2018 niveau). Tillægget ydes som et fast månedligt 

tillæg for fulde måneder og udbetales med den faste månedsløn. 

 

For deltidsbeskæftigede beregnes tillægget forholdsmæssigt. 

 

I tilfælde, hvor behandlingssituationen betyder, at der skal være færre der skal stå til rådighed for covid-

19 beredskab, kan tillægget bortfalde med en fuld måneds varsel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Side 2 af 2 

Midlertidig tjeneste på andre afdelinger, der indgår i beredskabsplanen. 

Medarbejdere, der er til rådighed for beredskabet, kan med 72 timers varsel overgå til midlertidig tjeneste 

på afdelinger der er en del af beredskabsplanen. For denne overgang ydes et honorar på 2.000 kr. (31. 

marts 2018 niveau). Udbetalingen følger særydelsesperioden. 

  

Orientering om overgang til midlertidig tjeneste på anden afdeling skal ske i arbejdstiden. Såfremt det 

undtagelsesvis ikke er muligt grundet afholdelse af beskyttede fridøgn, planlagte fridage eller anden frihed,  

ydes yderligere et honorar på 1.200 kr. pr. gang. (31. marts 2018 niveau). Udbetalingen følger særydel-

sesperioden. 

 

 

Overgang til ny tjenesteplan: 

1. Overgang til ny tjenesteplan sker i gensidig dialog. 

2. Ved overgang til andet afsnit/afdeling får medarbejderen udleveret en ny tjenesteplan. Hvor det er 

undtagelsesvist er nødvendigt at ændre i den nye tjenesteplan, honoreres ændringerne efter ar-

bejdstidsaftalens bestemmelser. Der tages udgangspunkt i medarbejderens tjenesteplan fra stam-

afdelingen. Ændringer i tjenesteplanen sker i dialog og samarbejde med medarbejderen. Der skal 

tages hensyn til medarbejderens individuelle forhold. 

3. Fridøgn og planlagte fridage fremgår af den nye tjenesteplan.  

4. Fridøgn planlagt i henhold medarbejderens oprindelige tjenesteplan afholdes som udgangspunkt. 

Hvis medarbejderen undtagelsesvis skal arbejde på oprindeligt planlagte fridøgn, sker honorering 

efter arbejdstidsaftalens bestemmelser. 

5. I den nye tjenesteplan kan der indgå tjeneste og vagter på alle tider af døgnet og på alle ugens 

dage. 

6. Stamafdelingen skal løbende sikre, at der fremsendes vagtplaner til modtagende afdeling, for de 

medarbejdere der står på beredskabsplanen.  

7. Medarbejderen følger stamafdelingens normperiode. 

8. Når der arbejdes efter en tjenesteplan, følges arbejdstidsreglerne i arbejdstidsaftaler/overenskom-

ster. Honorering efter denne aftale dækker således alene rådigheden samt skift fra én tjeneste-

plan til en anden. 

 

Tilbagegang til stamafdeling 

Medarbejdere kan returnere til stamafdelingen med 72 timers varsel (i arbejdstiden). For denne tilbage-

gang ydes et engangsbeløb på 2.000 kr. (31. marts 2018 niveau). Udbetalingen følger særydelsesperio-

den. 

Der kan med den enkelte medarbejder aftales et kortere varsel for tilbagevenden til eget afsnit afsnit/af-

deling.  

Hvis medarbejderen undtagelsesvis skal arbejde på planlagte fridøgn ved tilbagegang til stamafdelingen, 

sker honorering efter arbejdstidsaftalens bestemmelser. 

 

Ikrafttrædelse 

Aftalen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2021. 

 

Aftalen ophører 31. august 2021. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.  

 

Dato: 16/12-2020 

 

 
 

       

For DSR    For Region Nordjylland 


