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Følgende virksomhedsspecifikke særaftaler er sammen med landsoverenskomsten for
privathospitaler og klinikker indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk
Sygeplejeråd virksomhedens samlede overenskomstgrundlag og kan kun opsiges i forbindelse
med, at landsoverenskomsten opsiges.

Kapitel 1 Løn og pension - månedslønnede

S1 Løn
Sygeplejersker ansat på Privathospitalet aflønnes som følger:

Stk. 1- Løntrin
Sygeplejersker indplaceres og aflønnes efter lønhinene 1 til 6.

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

Trin L, 2,3 og 4 er l-årige forløb. Trin 5 er 2-årigt forløb.
Anciennitetsdatoen er fastsat til 01.10. for allerede ansafte sygeplejersker
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Trin Brutto år Uddannelsestillæe I alt
1 399.890,95 6.58L,32 406.472,27

2 404935,67 6.581,32 411.51,6,99

3 415.240,1.5 6.58'1.,32 421.821,47

4 425.844,24 5.581,,32 432,425,56

5 43t.257,92 6.58't,32 437,839,24

6 442.701,74 6.581,,32 449.283,06

Trin Brutto år Uddanneleestillæe I alt
I 406.689,10 6.693,20 41,3,382,30

2 411..819,58 6.693,20 41.8.512,78

3 422.299,23 6.693,20 428,992,43

4 433.083,59 6.693,20 439.776,79

5 438.589,30 5.693,20 445,282,50

5 450.227,67 6.693,20 456.924,87

Trin Brutto år Uddannelsestillæg I alt
7 413.602,81 6.806,98 420.409,79

2 418.820,51 6.806,98 425.627,49

3 429.478,32 6.806,98 436.285,30

4 440.446,01. 6.806,98 447.252,99

5 445.445,32 6.806,98 452.852,30

6 457.881,,54 6.806,98 454.688,52



Stk. 2 - Uddannelsestillæg
Som kompensation for pligten til efteruddannelse jf. Landsoverenskomstens $ 7, 3. afsnit ydes et
efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor.

Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg.

Stk. 3 - Kvalifikationstillæg
Der kan mellem Privathospitalet og den enkelte sygeplejerske aftales særligt
kvalifikationstillæg, der kan baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer, kurser,
uddannelse, erfaring m.v. erhvervetfør og under uddannelsen,

stk.4.
Parterne er enige i, at såfremt virksomheden/hospitalet godkendes af Sundhedsstyrelsen til
specialuddannelse i anæstesiologisk og intensiv sygepleje, jf. bekendtgørelserne herom, eller
øvrige specialuddannelsesstillinger, optages drøftelser mellem Dansk Erhverv/privathospitalet
og Dansk Sygeplejeråd om stillingens løn- og øvrige vilkår.

S 2 Pension
Som bidrag til den ansattes pensionsordning betaler Privathospitalet 9,6 "/o af de i $ 1, stk. 1 og 2

nævnte lønninger samt de deltidsbeskæftigedes merarbejde, jf.S 10, stk. 5. Endvidere
tilbageholder Privathospitalet i den ansattes løn et beløb på 4,8 7". Pensionsbidragene indbetales
af Privathospitalet til Pensionskassen for Sygeplejersker, og pensionen ydes i henhold til kassens

vedtægter.

Medarbejdere, der er berettiget til folkepension, samt medarbejdere, der er gået på efterløn, kan
efter medarbejderens valg undtages fra pensionsoprettelsen i $ 2. I så fald udbetales
arbejdsgiverbidraget sammen med bruttolønnen.

Beløbet er ikke feriepengeberetti get.

S 3 Lønudbetaling
Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i
måneden, og der tilstilles den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig
med udbetalingen af lønnen indbetaler Privathospitalet pensionsbidragene i henhold til $ 2.

Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede

S 4 Deltidsansatte
Stk. 1 - Arbejdstid
Deltidsbeskæftigede kan ikke ansættes på et timetal, der er mindre end det timetal, der
berettiger til medlemskab af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.
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Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden.

Stk. 2 - Varsel
Ændring af denne normalarbejdstid i nedadgående retning samt omlægning af $enesten kan
kun ske med funktionærlovens varsel.

Stk.3 - Merarbejde
Ved fast merarbejde ud over 1 måned har sygeplejersken ret til ændring af lønkvoten.

For deltidsbeskæftigede reduceres lønnen svarende til den nedsatte arbejdstid

Stk.4 - Overarbejde
Deltidsbeskæftigede honoreres svarende til normal timeløn for de timer, der ydes ud over den
pågældendes aftalte ugentlige arbejdstidsnorm og indtil 37 timer. Arbejde herudover honoreres
som overarbejde.

Tjeneste, der falder uden for Privathospitalets aftalte daglige arbejdstidsnorm, betragtes som
overarbejde.

Stk.5 * Pension
Der beregnes pension af deltidsbeskæftigedes merarbejde i henhold til $ 2

Stk. 6 - Feriegodtgørelse
Der ydes 11 % i feriegodtgørelse for merarbejde.

S 5 Timelønnede sygeplejersker
Stk. 1- Beregning af timeløn
Sygeplejersker, der ansættes med under 15 timers ugentlig beskæftigelse, kan ansættes på
timeløry således at timelønnen beregnes med 711924 af den til pågældende anciennitet svarende
bruttoårsløn. Aften-/natperioden med U1820.

Stk. 2 - Afregning
Hvor intet andet er aftalt, har timelønnede ret til ugentlig afregning. Der tilstilles sygeplejersken
en specificeret oversigt over det udbetalte beløb.

Med hensyn til:

. 57, tjenesteliste

. S 8, arbejdstid

. S 9, pauser

. S 10, overarbejde

. S 13, søgnehelligdag
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. S 14, weekendgeneste

. S 16, aften- og nattillæg
r Landsoverenskomstens $ 4, særlig opsparing
. Landsoverenskomstens $ 5, $enestedragtr LandsoverenskomstensSTefter-/videreuddannelse

gælder samme bestemmelser som for månedslønnede sygeplejersker, dog således at
arbejdstidsbestemte tillæg udbetales.

Stk. 3 - Varsel
Såfremt en aftalt $eneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af Privathospitalet, og såfremt
Privathospitalet ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har den ansatte - med mindre
tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for $enestens påbegyndelse - ret til løn for
det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

Stk.4 - Ophævelse
For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom
betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet.

Timelønnede oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter Sygedagpengeloven.

Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage;
dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til $enesten, f.eks. under aften- og
na$eneste.

Stk.5 - Ferie
Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven.

Kapitel3 Øvrige vilkår

S6 Befordringsgodtgørelse
I tilfælde af udenlandsrejser forpligter Privathospitalet sig til at arrangere transporten fra fast
bopæl og til lufthavnen og fra lufthavnen til bestemmelsesstedet uden udgift for den ansatte.

Kapitel4 Arbeidstid
S7 Tienesteliste
Tjenesteliste bekendtgøres således, at de ansatte (bortset fra afløsningspersonale) til stadighed er
orienteret om $enestens beliggenhed og ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud.

Der kan lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/Eansk Sygeplejeråd aftales en
fravigelse af ovennævnte bestemmelse.
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S 8 Arbejdstid
Stk. 1 - Ugentlig arbejdstid
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm inden for en normperiode på 18 uger er 37 timer

Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, må den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid inden for normperiode ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Der kan mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/Dansk Sygeplejeråd aftales en
fravigelse af ovennævnte bestemmelser som en forsøgsordning, der løber i indeværende
overenskomstperiode.

Stk. 2 - Daglig arbejdstid
Den daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 10 timer, og den ugentlige arbejdstid fordeles
ligeligt på ugens 5 arbejdsdage, med mindre der lokalt er aftalt andet mellem overenskomstens
parter.

Der kan lokalt mellem privathospitalet og tillidsrepræsentanten/Dansk Sygeplejeråd aftales en
yderligere udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid med en time.

S 9 Pauser
Ifølge EU-direktiv 93ll04lBF skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige
arbejdstid overstiger 5 timer. Pausen skal placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet
med pausen tilgodeses.

S 10 Overarbejde
Stk. 1- Overarbejde
Tjeneste ud over den fastsatte daglige eller ud over den aftalte ugentlige arbejdstidsnorm
betragtes som overarbejde. Det daglige arbejde tilrettelægges således, at overarbejde så vidt
muligt undgås.

Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældendes leder eller
med dennes indforståelse, og som ligger uden for den daglige eller ugentlige arbejdstidsnorm.

Stk.2 - Honorering
Hver times overarbejde konverteres til 1% time.

Overarbejdsbetaling ydes også i forbindelse med tillæg for arbejde mellem kl. 17.00 og07.30,
tillæg for arbejde på weekend samt på søgnehelligdage.
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Ifølge EU-direktiv 93/104/EF kan der ikke ske honorering med overarbejdsbetaling hvor
overarbejde indskrænker hviletiden til mindre end 11 (8) timer. Ovenstående betyder, at
overarbejde, der indskrænker hviletiden, som nævnt skal afspadseres.

S 11 Frivilligt ekstra arbejde
Mellem Privathospitalet og medarbejderen kan der aftales frivilligt ekstra arbejde, også ud over
gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt ekstra arbejde, herunder honorering,
aftales mellem Privathospitalet og medarbejderen.

S 12 Hviletid, fridage og anden frihed
Stk. 1 - Fridøgnsperiode
Arbejdsugen består af 5 arbejdsdage og 2 sammenhængende fridøgn. Der ydes en ugentlig
fridøgnsperiode af 55 til 64 timers varighed.

Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer. Disse kan hver nedsættes
med indtil 3 timer, såfremt der er tale om nedsættelse af hviletiden.

Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved at forlænge perioden med 24 timer pr. døgn.

Stk. 2 - Inddragelse af fridøgn
lnddrages de ugentlige fridøg* afvikles den pålagte tieneste efter bestemmelserne for
overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste.

Ifølge EU-direktiv 93/104/EF er det gældende, at ved inddragelse af fridøgn, erstattes det
mistede fridøgn af en anden frihedsperiode af tilsvarende længde, inden udgangen af den 3.

måned, der følger efter den, hvori $enesten er præsteret.

lnddrages for en fuldtidsansat anden tilrettelagt frihedsperiode på24 timer eller mere, afvikles
den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste.

Stk.3-Ekehatjeneste
Pålagt ekstra tjeneste, som udføres i direkte forlængelse af sidste normaltjeneste forud for en
frihedsperiodq der er omfattet $ 12, stk. 2, 3. afsnit, afvikles efter de almindelige bestemmelser
for overarbejde.

For de ugentlige fridøgn skal forholdene omkring frihedsperiodens minimumsudstrækning
overholdes.

stk.4
Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder udskydes i uforudsete
situationer eller nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid
skal placeres snarest muligt.
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S 13 Søgnehelligdage
Stk. 1 - Søgnehelligdage
Sygeplejerskerne har ret til fri på søgnehelligdage.

Jule- og nytårsaftensdag betragtes som søgnehelligdage, og Grundlovsdag og 1, maj dog fra kl.
12.00.

Stk.2-Påtagttieneste
Såfremt der pålægges $eneste på de ovennævnte dagø if. stk. 1, kan erstatning herfor gives som:

12 timers erstatningsfrihed, afviklet inden for 3 måneder efter dery hvori søgnehelligdagen
falder,

8 timers erstabringsfrihed, afviklet inden for 3 måneder efter den, hvori søgnehelligdagen
falder, samt udbetalt tillæg på50 o/o af timelønnen i de præsterede timer,

såfremt erstahringsfrihed ikke er afviklet inden for 3 måneder efter den, hvori
søgnehelligdagen falder, honoreres den som overarbejde, jf. $ 9.

S 14 Weekendtjeneste
For $eneste i tidsrummet fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00 ydes weekendtillæg.

Tillægget udgør:

Pr. 1. marts 2020kr.1.01,36

Pr. 1.. marts 2021 kr. 103,08

Pr. 1. marts 2022kr.10483

Tillægget ydes pr. påbegyndt time. Tillægget kan afvikles som 5 timers afspadsering pr. 8
optjente timer.

S ls Opkald
Til ansatte, der opkaldes til tjeneste på arbejdsstedet, ydes der honorering som for overarbejde,
dog mindst for 3 timer. For overarbejde ud over 3 timer ydes overarbejdshonorering pr.
påbegyndt time.

Såfremt opkald sker i en frihedsperiodø jf. $ 72, ydes der honorering som for overarbejde, dog
mindst 6 timer. For overarbejde ud over de 6 timer ydes overarbejdshonorering pr. påbegyndt
time.
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Deltidsansatte, der opkaldes til tjeneste på en arbejdsfri dag, honoreres som for merarbejde

Deltidsansatte, der opkaldes til $eneste i et $enestedøgn, honoreres som for merarbejde, såfremt
den ugentlige arbejdstidsnorm for en fuldtidsansat ikke er nået. Opkald herudover honoreres
som overarbejde,

S 16 Aften- og nattieneste
Ansatte, som efter $enstlig ordre udfører arbejde mellem kl. 17.00 og07.30, undtagen fredag,
lørdag og søndag får herfor en tillægsbetaling, der udgør:

Pr. L. marts 2020kr.61.,19

Pr. 1. marts 2021kr, 62,23

Pr. 1. marts 2022kr.63,29

Tillægsbetalingen ydes kun, når mere end halvdelen af vagten falder inden for tidsrummet.

Tillægsbetalingen beregnes pr. påbegyndt % time.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer.

S 17 Afspadsering
Afspadsering skal afvikles i hele dage. Der kan dog lokalt mellem Privathospitalet og den
enkelte ansatte hæffes anden aftale.

For så vidt angår afspadsering op$ent ved overarbejde gælder det, at medarbejdere, der bliver
syge inden normal arbejdstids begyndelse den dag hvor afspadseringen skulle have fundet
sted, ikke har pligt til at afspadsere. Er der planlagt flere dages afspadsering,, gælder
afspadseringshindringen også for sygdom på efterfølgende afspadseringsdage. Det er en
forudsætrring, at medarbejderen anmelder sygdommen i overensstemmelse med virksomhedens
regler,

Bestemmelseme træder i kraft 1. marts 2017.

S 18 Lokalaftale
Det kan lokalt mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten aftales, hvorvidt den i,

S 1O stk.2, overarbejde

$ 13, stk.2, søgnehelligdage

S 14 weekendtjeneste

$ 15, opkald
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nælmte kompensation skal udmøntes med erstabringsfrihed eller godtgørelse til betaling.

Det kan lokalt mellem GHP Gildhøj Privathospitalet og tillidsrepræsentanten aftales, hvorledes
den i $ 8 stk. 1, nævnte ugentlige arbejdstid skal fordeles.

For GHP Gildhøj Privathospital A/S, den
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