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Rammeaftalen om håndtering af
sygeplejerskers ansættelsesforhold under COVID-l9-krisen

Som følge af COVID-l9-krisen opleves der i mange lægepraksis en reduktion i patientfrem-
møde og konsultationer.

Regionerne har efterlyst bl.a. sygeplejersker til deres Corona-beredskab, og parteme ønsker i
fællesskab at beskrive rarnmerne for de konsultationssygeplejersker, der, efter aftale med
klinikeieren" ønsker at deltage når der ikke er tilstrækkeligt med opgaver i lægepraksis.

For at rammeaftalen kan anvendes, skal følgende betingelser være opfldi:

o Der er konstateret reduktion i patientfremmøde og konsultationer i lægepraksis
. Sygepl4ersken har et konkret tilbud om arbejde på sygehuset
. Suspensionsaftalen i bilag A anvendes.

Rammeaftalen træder i kraft den 31. marts 2020 og bortfalder den 9. juni 2020.

Suspensionsaftaler indgået i henhold til denne rammeaftale bortfalder på dette tidspunkt.

København, den29. marts 2020
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Bilag A 

Suspensionsaftale  
 
Denne suspensionsaftale er indgået i henhold til Rammeaftalen om håndtering af sygeplejer-
skers ansættelsesforhold under COVID-19-krisen. 
 
Mellem [arbejdsgiver] og [ansat] er der indgået aftale om, at ansættelsesforholdet midlerti-
digt er helt eller delvist suspenderet i perioden fra [startdato på ansættelsesforhold på syge-
huset] til [slutdato på ansættelsesforholdet på sygehuset]. 
 
I suspensionsperioden udbetales der ikke sædvanlig løn og pensionsbidrag.  
 
I suspensionsperioden optjenes der sædvanlig løn- og ansættelsesanciennitet.  
 
I suspensionsperioden står [den ansatte] ikke til rådighed for [arbejdsgiver] og vil ikke 
kunne pålægges arbejde/afspadsering hos arbejdsgiveren, medmindre det konkret aftales. 
Arbejdsgiver kan dog opsige aftalen med to dages varsel, såfremt dette er nødvendigt som 
følge af øget arbejdspres i klinikken, eller som følge af sygdom hos andet personale, der nød-
vendiggør at medarbejderen genoptager sit arbejde i klinikken. Medarbejderen kan også 
med to dages varsel opsige aftalen, og genindtræde i stillingen, såfremt sygehuset opsiger 
medarbejderen. 
 
Sygdom i forbindelse med deltagelse i beredskabsarbejdet er [arbejdsgiver] uvedkommende 
og arbejdsgiver er ikke forsikringsmæssig ansvarlig overfor den ansatte. 
 
Arbejdsgiver kan ikke opsige den ansatte i suspensionsperioden, medmindre hele virksom-
heden lukker. 
 
I suspensionsperioden kan [ansatte] deltage i Corona-beredskabsarbejdet. De almindelige 
regler om loyalitet og tavshedspligt overfor [arbejdsgiver], forskels- og ligebehandling er 
fortsat gældende. 
 
Hvis aftalen opsiges/bortfalder, genindtræder [den ansatte] i sin normale funktion med sæd-
vanlige løn og ansættelsesvilkår. 
 
Aftalen bortfalder automatisk, når myndighederne erklærer Corona-situationen for over-
stået. 
 
 
Dato, 2020                                       Dato, 2020 
 
 
-------------------------------------                       ------------------------------------- 
Arbejdsgiver                                                                            Medarbejder 
  


