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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 1 Overenskomstens område 

 

Nærværende overenskomst, der er indgået 

mellem Skodsborg Kurhotel og Spa (i det 

følgende benævnt Skodsborg Care) og Dansk 

Sygeplejeråd, omfatter stillinger som 

ledende/koordinerende sygeplejerske, måneds- 

og timelønnede sygeplejersker og radiografer 

ansat ved Skodsborg Care, Skodsborg Strandvej 

125, 2942 Skodsborg. 

 

 

Overenskomsten omfatter alle sygeplejersker og 

radiografer, uanset om de er medlem af DSR eller ej. 

§ 2 Personafgrænsning 

 

Stk. 1. Ved månedslønnede forstås ansatte som er 

fastansatte med en gennemsnitlig aftalt arbejdstid 

på mindst 8 timer om ugen og mere end 1 

måneds beskæftigelse. 

 

 

Man kan godt aflønnes med timeløn selv om man har 

flere timer i gennemsnit, men øvrige vilkår følger så de 

månedslønnede. 

Stk. 2. Ved timelønnede forstås øvrige ansatte, 

herunder ferieafløsere. 

 

 

§ 3 Ansættelsesbrev 

 

Stk. 1. Ved ansættelse af sygeplejersker og 

radiografer gælder bestemmelserne i Lov om 

arbejdsgivers pligt til at underrette 

lønmodtageren om vilkårene for 

ansættelsesforholdet. 

 

 

Stk. 2. Medarbejderen modtager inden 

ansættelsen et ansættelsesbrev/kontrakt med 

reference til nærværende overenskomst. 

 

 

Stk. 3. Medarbejderen kan ved fratræden få 

udleveret en bekræftelse (tjenesteattest) som 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

dokumentation for ansættelsens varighed og 

arbejdets art. 

§ 4 Løn 

 

Stk. 1. For tjeneste 37 timer ugentlig aflønnes 

sygeplejersker og radiografer pr. 1.4.2012 med kr.: 

 

Løntrin Brutto- 

månedsløn 

 

A 29.496,14 

B 30.194,33 

C 31.001,88 
 

Sygeplejersker og radiografer med: 

0 til 6 års erhvervserfaring som 

sygeplejerske/radiograf indplaceres på løntrin A 

6 til 12 års erhvervserfaring som 

sygeplejerske/radiograf indplaceres på løntrin B 

- herudover på løntrin C 

 

Pr. 1. april 2014 udgør lønnen 

 

 
Løntrin A: Bruttomånedsløn kr. 30.447,54 

 
Løntrin B: Bruttomånedsløn kr. 31.168,24 

 
Løntrin C: Bruttomånedsløn kr. 32.001,85 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Stk. 2. For deltidsansatte reduceres lønnen 

forholdsvis. 

 

Ovennævnte løn divideres med 37 og ganges med 

ansættelsesbrøken (ex. løntrin C - 32.001,85: 37 = 864,91 x 

30 (timer) = 25.947,45 kr.) 

Stk. 3. Til månedslønnede udbetales for: 

 overarbejde kr. 287,88 pr. time  

 merarbejde  kr. 191,51 pr. time.  

 

Til timelønnede afløsere betales kr. 191,51 pr. 

time.  

 

Pr. 1. april 2014 udgør honoreringen 

 

 
Tillæg månedslønnede overarbejde pr. time kr. 297,16 

 
Tillæg månedslønnede merarbejde pr. time kr. 197,69 

 
Tillæg timelønnede afløsere pr. time kr. 197,69 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

Honoreringen beregnes pr. påbegyndt ½ time. 

 

Stk. 4. Stillingen som oversygeplejerske aflønnes 

med løntrin C + et ledelsestillæg på 25 %. 

Der kan herudover aftales pensionsgivende 

kvalifikationstillæg. 

 

 

Stk. 5. Der kan mellem medarbejderen og 

Skodsborg Care aftales kvalifikationstillæg. 

 

Til stillingerne som sygeplejersker knyttes 

følgende obligatoriske tillæg: 

 

Sygeplejersker, der ved ansættelsen har minimum 

3 års dokumenteret arbejdserfaring inden for hver 

af de her nævnte specialafdelinger: medicinsk, 

ortopæd- og neurokirurgisk og hjemmeplejen, 

skal ydes et tillæg på minimum kr. 6.758,91 p.a. 

 

Sygeplejersker, der fungerer som souschef for 

oversygeplejersken, ydes et tillæg på minimum 

kr. 9.011,88 p.a.  

 

Såfremt sygeplejersker har ansvarshavende 

funktion i weekend, aften og nat ydes et tillæg på 

minimum kr. 6.758,91 p.a. /timelønnede kr. 28,16 

pr. vagt 

 

Alle tillæg er pensionsgivende.  

Pr. 1. april 2014 udgør honoreringen: 

 

 

 

 

Årligt tillæg for 3 års arbejdserfaring   kr. 6.976,92 

 

 

 

 

 

 

Årligt tillæg for fung. souschef          kr. 9.302,56 
  

 

 

Årligt ansvarshavende tillæg            kr. 6.976,92 
  

 

Timelønnedes tillæg pr. vagt for weekend, 

aften, nat                                               kr. 29,07 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

For timelønnede er kvalifikationstillæg - bortset 

fra tillæg for ansvarshavende funktion - 

inkluderet i lønnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
     

Stk. 6. Den ansatte og arbejdsgiveren har en årlig 

løndrøftelse med henblik på vurdering og 

eventuel regulering af den ansattes lønforhold. 

 

 

Der kan aftales særlige tillæg mellem virksomheden og 

den ansatte 

Stk. 7. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og 

der tilstilles den ansatte en oversigt over det 

udbetalte beløb. 

 

 

Stk. 8. Alle beløb i nærværende overenskomst 

reguleres i henhold til DA’s konjunkturstatistik 

for funktionærer i serviceprægede erhverv.  

 

Aktuelle beløb fremgår af www.dsr.dk 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

Den målte ændring i 4. kvartal i det foregående år 

anvendes.  

Reguleringen sker hvert år pr. 1. april. Første 

gang i 2013. 

 

§ 5 Pension 

 

Stk. 1. Medarbejderen skal være medlem af 

Pensionskassen for Sygeplejersker. 

Der foretages for sygeplejersker og radiografer en 

månedlig indbetaling på 15 % af bruttolønnen 

(inkl. tillæg), hvoraf 5 % udredes af 

medarbejderen og 10 % af Skodsborg Care. 

 

For oversygeplejersken foretages der månedlig 

indbetaling af 15 % af bruttolønnen (inkl. tillæg), 

hvoraf 5 % udredes af medarbejderen og 10 % af 

Skodsborg Care. 

 

Timelønnede er ikke omfattet af pensionsbestemmelsen 

Stk. 2. Pensionsbidragene indbetales af 

Skodsborg Care til Pensionskassen for 

Sygeplejersker. 

 

 

Stk. 3. 

Efter 3 måneders ansættelse er fastansatte 

medarbejdere under 60 år med min. 15 timer pr. 

uge dækket af Skodsborgs forsikringsaftale om 

sundhedsforsikring i henhold til gældende regler 

for øvrige ansatte. 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 6 Tjenestedragt 
Der stilles fri tjenestedragt til rådighed.  

 

 

§ 7 Mødeplan 

 

Arbejdstid og frihed planlægges for en 

normperiode af maksimalt 14 ugers varighed, på 

grundlag af den gennemsnitlige arbejdstid.  

Tjenestelisten bekendtgøres således, at den 

ansatte til stadighed er orienteret om tjenestens 

beliggenhed mindst 4 uger forud. 

 

Efter DSR’s opfattelse kan der kun undtagelsesvis ske 

ændringer i den fremlagte mødeplan, jf. i øvrigt § 11 

 

Der er ikke bestemmelser om afspadseringsvilkår, men 

det kan aftales lokal 

§ 8 Over- og merarbejde 

 

Stk. 1. Tjeneste udover den daglige aftalte 

arbejdstid er overarbejde. 

 

For deltidsansatte, der har planlagte kortere dage end de 

fuldtidsansatte, honoreres ekstra timer også som 

overarbejde 

Stk. 2. Ved deltidsansattes merarbejde forstås 

arbejde ud over den pågældendes aftalte 

ugentlige arbejdstidsnorm og indtil 37 timer. 

Arbejde herudover honoreres som overarbejde. 

 

Deltidsansattes arbejde udover den fastsatte 

daglige arbejdstidsnorm honoreres som 

overarbejde. 

 

 

 

 

 

 

Det er den fastlagte norm for fuldtidsansatte, der gælder 

hvis en deltidsansat altid har kortere arbejdsdage end 

fuldtidsansatte. 

Stk. 3. Over- og merarbejde aflønnes jf. § 4, stk. 3. 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 9 Arbejdstid og tillæg 

 

Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 

for en fuldtidsansat er 37 timer. Den daglige 

arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 10 timer. Den 

daglige arbejdstid kan efter lokal aftale udvides 

til 12 timer. 

 

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inkl. 

merarbejde og overarbejde kan, jfr. EU- direktiv 

93/104/EF af 23.11.1993 om visse aspekter i 

forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, 

ikke overstige 48 timer over en normperiode på 

maksimalt 14 uger. 

 

I henhold til Arbejdsmiljølovens regler om 

hviletid og fridøgn, skal der mellem to døgns 

tjenester være 11 timers hviletid.  

 

Når overholdelse af Arbejdsmiljølovens 

hviletidsbestemmelser gør det nødvendigt at 

suspendere efterfølgende planlagt tjeneste, 

betragtes hvileperioden, hvori den ansatte skulle 

have udført tjeneste, som tjenestefrihed med løn. 

 

 

Der er TR/DSR, der indgår lokale aftaler 

 

 

 

 

Det er en beskyttelsesbestemmelse, der er fastlagt af EU  

 

 

 

 

 

 

Hviletiden er ikke nedsat til 8 timer 

Stk. 2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 

planlægges over en normperiode, som aftales 

lokalt, og som ikke kan være på mere end 14 

uger. 

 

 

 

Der er TR/DSR, der indgår den lokale aftale 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

Stk. 3. For tjeneste mellem kl. 15.30 og 07.30 ydes 

et tillæg på kr. 50,70 pr. time.  

For tjeneste i weekend (fra lørdage kl. 00.00 til 

søndage kl. 24.00) ydes et tillæg på kr. 84,49 pr. 

time. 

 For tjeneste på søgnehelligdage/særlige fridage 

mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 ydes et tillæg på kr. 

112,65 pr. time.  

  

Tillæggene beregnes pr. påbegyndt ½ time og er 

ikke pensionsgivende. 

 

Pr. 1. april 2014 udgør honoreringen 

 

 
Timetillæg for tjeneste mellem kl. 15.30 og 7.30 kr. 52,33 

 
Timetillæg for tjeneste i weekend  kr. 87,22 

 
Timetillæg for tjeneste på søgnehelligdage/særlige fridage kr. 116,29 

 

Stk. 4. Pauser af mindre end ½ times varighed, 

hvor sygeplejersken står til rådighed og ikke kan 

forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. 

Sygeplejersken har ret til at holde pause, hvis den 

daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen 

placeres indenfor arbejdsdagen, således at 

formålet med pausen tilgodeses. [ EU direktiv 

93/104/EF af 23.11.1993] 

 

Der er ret til en betalt frokostpause – også ved 

arbejdsdage af 6 timers varighed. EU bestemmelsen er 

blot en beskyttelsesregel, der ikke har noget med retten til 

frokostpause at gøre. 

Stk. 5. Lokale aftaler om daglig arbejdstid og om 

eventuel afspadsering/udbetaling indgås mellem 

Skodsborg Care og Dansk Sygeplejeråds lokale 

amtskreds/tillidsrepræsentant. 

 

Såfremt der ikke er en TR, er det Kreds 

Hovedstaden/DSR, der indgår lokal aftaler 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 10 Fridøgn 

 

Der gives to sammenhængende fridøgn pr. uge. 

Fridøgnsperioden skal have en længde på min. 55 

timer. 

 

En sammenhængende fridøgnsperiode kan 

opdeles i to korte fridøgnsperioder, der hver skal 

have en længde på 35 timer. 

 

Både det lange og det korte fridøgn indeholder hviletiden. 

 

§ 11 Inddragelse af fridøgn og 

andre frihedsperioder 

 

Stk. 1. Inddrages et fridøgn, en søgnehelligdag 

eller en anden frihedsperiode, med et kortere 

varsel end 4 uger, honoreres tjenesten som 

overarbejde, dog for mindst 6 timer. 

 

Inddragelse omfatter også situationer, hvor 

medarbejderen siger ja til at arbejde ekstra, og det derfor 

ikke er en pålægning af ekstra tjeneste 

En fridøgn kan ikke flyttes/omlægges uden honorering 

som nævnt 

 

Stk. 2. Opkald til tjeneste i andre frihedsperioder, 

herunder afspadsering og arbejdsfri dage, 

honoreres som overarbejde, dog mindst for 3 

timer, beregnet pr. påbegyndte time.   

 

Inddragelse omfatter også situationer, hvor 

medarbejderen siger ja til at arbejde ekstra, og det derfor 

ikke er en pålægning af ekstra tjeneste 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvor 

der er tale om overarbejde i forlængelse af 

normaltjenesten, forudsat at fridøgnets længde 

overholdes. 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 12 Søgnehelligdage og 

særlige fridage 

 

Stk. 1. Når der forekommer en søgnehelligdag, 

fritages medarbejderen for en tjeneste.  

Herved øges antallet af frihedsperioder 

tilsvarende. Frihedsperioden skal have mindst 

samme længde som et kort fridøgn (35 timer). 

 

I særlige tilfælde kan der i stedet for 

erstatningsfridag udbetales overarbejdstimeløn  

iht. § 4 stk. 3. 

 

Bestemmelsen medfører at alle – uanset ansættelsesbrøk – 

skal have en ekstra fridag. Hvis SH dagen falder sammen 

med et fridøgn eller en arbejdsfri dag ydes en erstatnings 

– SH fridag 

Stk. 2. Sygeplejersken har endvidere ret til frihed 

uden lønafkortning juleaftensdag, samt fra 

kl.12.00 på nytårsaftensdag, Grundlovsdag og 1. 

maj. 

 

Bestemmelsen betyder, at der planlægges en normal 

tjeneste, men at den ansatte så får tjenestefri med løn hele 

dagen (24/12) eller fra kl. 12 (31.12, Grundlovsdag og 1. 

maj). Timerne før kl. 12 kan afspadseres. 

Stk. 3. Tjeneste på søgnehelligdage og særlige 

fridage honoreres efter bestemmelsen i § 9, stk. 3. 

 

 

§ 13 Ferie 

 

Sygeplejersken er omfattet af den til enhver tid 

gældende Sundhedskartel -aftale om ferie. 

 

Den kan du finde på DSR/Sundhedskartellets hjemmeside 

§ 14 Fravær af 

familiemæssige årsager 

 

Sygeplejersken er omfattet af den til enhver tid 

gældende Sundhedskartel -aftale om fravær af 

familiemæssige årsager. 

 

Den kan du finde på DSR/Sundhedskartellets hjemmeside 

§ 15 

Tillidsrepræsentantforhold 

Hvis et flertal af de fastansatte sygeplejersker 

ønsker det, kan de vælge en tillidsrepræsentant i 

henhold til bilag 1. 

TR skal være medlem af DSR, men alle sygeplejersker har 

stemmeret til valget af TR 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

§ 16 Efter-, videreuddannelse 

og kompetenceudvikling 

 

Stk. 1. Der kan ydes tjenestefrihed med løn til 

deltagelse i videre- og efteruddannelse, der af 

Skodsborg Care og den enkelte medarbejder 

skønnes relevant for de forskellige 

arbejdsområder på Skodsborg Care. 

Uddannelsesplanlægning indgår som en del af 

klinikkens overordnede planlægning, og 

Skodsborg Care forpligter sig til at give 

medarbejderen mulighed for relevant 

efteruddannelse. 

Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid, 

honoreres som almindeligt dagarbejde. 

Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. 

 

 

Stk. 2. Medarbejderen har ret til 2 dages 

efteruddannelse pr. år med henblik på 

opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer.  

 

Der ydes sædvanlig løn og arbejdsgiver betaler 

evt. udgifter i forbindelse med uddannelsen 

 

Husk nu at få brugt de dage 

§ 17 Opsigelse 

 

Stk. 1. Funktionærlovens opsigelsesvarsler 

anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin 

stilling op. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2 

finder ikke anvendelse. 

 

 

Stk. 2. Til den ansatte fremsendes meddelelse om 

opsigelse.  

Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den 
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ansatte kan udlevere til organisationen ved 

dennes evt. inddragelse i sagen. 

 

Stk. 3. 

Når den ansatte meddeles uansøgt afsked, jf. stk. 

2, underrettes organisationen skriftligt herom. 

Underretningen skal indeholde sådanne 

oplysninger, at det fornødne grundlag for 

vurdering af afskedigelsen er til stede, 

medmindre oplysningerne strider mod den 

tavshedspligt, som følger af Forvaltningsloven 

eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med 

hensyn til personlige forhold. 

 

Tilbageholder den afskedigende myndighed 

tavshedsbelagte oplysninger, orienteres 

organisationen herom i forbindelse med 

underretningen. Samtidig orienteres om, at den 

ansatte har fået kopi af meddelelsen om afsked 

med henblik på evt. udlevering til organisationen. 

 

 

Stk. 4. 

Organisationen kan kræve sagen forhandlet med 

den afskedigende myndighed, hvis 

organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan 

anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller 

arbejdspladsens forhold.  

 

Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt 
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af 

den i stk. 3 nævnte meddelelse. 

 

Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt 

beskæftiget på arbejdspladsen i mindst 8 måneder 

på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan 

Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et 

afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed 

ved en forhandling efter stk. 4.  

 

Et sådant krav skal fremsættes overfor 

arbejdsgiver inden for 1 måned efter 

forhandlingen. 

 

 

Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 4 

medlemmer og en opmand. 2 medlemmer 

udpeges af Dansk Sygeplejeråd, og 2 medlemmer 

udpeges af arbejdsgiver.  

 

De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en 

opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed om 

udpegelse af en opmand, anmodes præsidenten 

for vedkommende landsret om at foretage 

udpegningen. 

 

 

Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin 

forretningsorden. For nævnet kan afhøre parter 

og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse.  
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Område Bestemmelsens ordlyd DSR’s bemærkninger 

Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt 

begrundet i den ansattes eller arbejdspladsens 

forhold, kan det pålægges arbejdsgiver at afbøde 

virkningen af opsigelsen ved fastsættelse af en 

godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes 

af nævnet, som skal tage hensyn til sagens 

omstændigheder og til, hvor længe 

ansættelsesforholdet har varet.  

 

Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til 

sædvanlig løn for en periode svarende til det 

dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel overfor 

den ansatte.  

Nævnets omkostninger, i forbindelse med sagen, 

fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles 

mellem parterne eller pålægges den tabende part. 
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§ 18 Øvrige forhold 

 

Funktionærloven er i øvrigt gældende. 

 

 

§ 19 Procedure for 

interessetvister 

 

Procedure for interessetvister tilrettelægges på 

denne måde: 

a. Såfremt der opstår en interessetvist føres 

der hurtigst muligt mellem Skodsborg 

Cares leder og Dansk Sygeplejeråds lokale 

kreds/tillidsrepræsentant en forhandling 

med henblik på at bilægge tvisten. 

b. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, 

oversendes sagen af en af parterne, 

indenfor en frist af 14 dage efter den 

lokale forhandling, til central forhandling 

mellem Skodsborg Care og Dansk 

Sygeplejeråd. 

Den centrale forhandling kan kræves 

afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af 

forhandlingsbegæringen. 

c. Bilægges interessetvisten ikke ved de 

centrale forhandlinger, afgøres tvisten 

endeligt ved voldgift anvendelse. 

 

 

§ 20 Opsigelse af 

overenskomsten 

 

Nærværende overenskomst træder i kraft den 

01.07. 2012 og kan af såvel Skodsborg Care som af 

Dansk Sygeplejeråd opsiges med 3 måneders 

varsel. 
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§ 21 Hovedaftale 

 

Nærværende overenskomst er indgået under 

respekt af den mellem parterne indgåede 

Hovedaftale. 

 

 

 


