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Generelle forhold 

Betingelser 
Forhåndsaftalen beskriver rammen for lokal løndannelse, så ansatte kan se muligheden/vilkår for 
at opnå en lønforbedring. Aftalen tages sit afsæt i Sundhedskartellets aftaler. 
Aftalen gælder ordinære stillinger. 
Parterne prioriterer forhåndsaftaler frem for individuelle lønaftaler på de områder, hvor det er 
muligt og hensigtsmæssigt for at sikre gennemskuelighed i løndannelsen. 

Omfang 
Forhåndsaftalen omfatter lønmidler pr. 1. april 2010 og er fremadrettet, 

Formål1 

Den lokale løndannelse skal underbygge 
« Fagene 
« Fagenes udvikling 
o Arbejdsformen i sundhedssektoren 
<> Kvaliteten af sundhedstilbudene 
» Personalepolitikken. 

Udmøntning 
Udmøntning af lokal løndannelse kan aftales som tillæg. 

Lokale løntillæg kan baseres på2 

o Arbejds- og ansvarsområder 
» Kvalifikationer og kompetencer 

Udmøntning af lokal løn kan aftales til at være varig eller midlertidig (funktionsrettet). 

Pension i 
Lokal løn er altid pensionsgivende. . 

Parterne er enige om følgende brug af lokale lønmidler - alle beløb i 1.1.06 niveau: 

1 Fra indledning til Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område 
2 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område: § 2 stk.l b 



Mellem Aabenraa Kommune, Sundhed & Omsorg, HjælpemiddelHuset og Danske Fysioterapeuter 
og Ergoterapeutforeningen er der aftalt følgende forhåndsaftale for medarbejdere, der er 
omfattet af overenskomsten mellem KL, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen om 
løn- og arbejdsforhold for fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Forhåndsaftalen er baseret på overenskomsten gældende fra 1. april 2008. 

§ 1 GRUNDLØN 

Grundlønnen følger overenskomstens bestemmelser. 

§ 2 FUNKTIONSLØN 

Fysioterapeuter og ergoterapeuterydes funktionsløn i henhold til følgende: 

Faglig ressourceperson - specialeansvarlig (bilag 1) 
IT-Superbruger (bilag 2) 
TR 
SR 

Tillæg 
9.000 
9.000 
7.500 
7.500 

Medarbejdere, der ansættes ved HjælpemiddelHuset Indplaceres med funktionsløn efter en 
konkret, individuel vurdering af arbejdsfunktionerne i den pågældende stilling. Funktionsløn gives 
så længe funktionen varetages. 

Funktionstillæggene reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad medmindre andet er aftalt. 

Ledelsen afgør hvilke personer, der skal varetage en funktion jf. bilag 1 og 2. 

Funktionen udgør mindre end 50% af stillingens timetal. 

Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om, hvilke terapeuter, der har hvilke funktioner, jfr. 
ovenfor. 

Når TR-suppleanten indtræder i TR funktionen i stedet for TR, så forhandles individuelt omkring 
hvornår tiltrædelsestidspunktet regnes fra. 



§ 3 KVALIFIKATIONSLØN 

Kvalifikationstillæg kan gives til terapeuter, der har opnået kompetencer, som har væsentlig 
betydning for nuværende arbejdsplads og opgavevaretagelsen samt ligger ud over det, der 
forventes i forhold til grundlønnen. Vurdering af hvilke kompetencer, der har væsentlig 
betydning, kan løbende ændre sig med udviklingen af HjælpemiddelHuset, og de konkrete 
udfordringer og opgaver HjælpemiddelHuset står overfor, 

Kvalifikationstillæg tildeles efter konkret og individuel vurdering. 

Der tages udgangspunkt i kompetencetrappen bilag 3. 
Kompetencetrappen er ikke en udtømmende liste, men giver eksempler på, hvilke kompetencer 
det f.eks. kunne dreje sig om. 

Uddannelsesbaserede kvalifikationer 
Videregående uddannelser Diplom, 60 ECTS 

Master, Kandidat 
12.000 
18.000 

Gælder uddannelse godkendt og aftalt med ledelsen, og aftales med tillidsrepræsentanten for det 
pågældende område med en skriftlig og begrundet aftale om konkret tillæg. 

Kvalifikationsløn reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

§ 4 PROJEKTLØN 

Med henblik på at understøtte fysioterapeuter og ergoterapeuters udviklingsaktiviteter og mindre 
projekter, jfr. bilag 4, udbetales et beløb kr. 12.000 årligt til medarbejdere, der ifølge aftale med 
ledelsen påtager sig et sådant projekt. 

Ledelsen og TR/organisationen aftaler skriftligt og på forhånd: 
« Hvilke udviklingsaktiviteter, der skal omfattes. 
» Kommissorium/mål, tidsplan og vilkår for deltagende terapeuter. 
o Perioden hvor udbetaling af projektløn gennemføres - 1/12 pr. måned. 

Projektløn reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

§ 5 GENERELLE FORUDSÆTNINGER 

Det tilstræbes, at der ved fastsættelse af løn kan ske en individuel og fleksibel løndannelse I 
relation til den enkelte enheds behov og ønsker og at lønnen afspejler de forskelligartede krav til 
den enkelte medarbejder. 

Aftalen træder i kraft den 1. april 2010, hvor Intet andet er anført. 

Personaleafarænsnina: 
Aftalen gælder for ansatte i ordinære stillinger. For ansatte i fleksjob og lignende kan der aftales 
speciel lønindplacering med personaleorganisationen. 



Timelønnede medarbejdere er ikke omfattet af aftalen, med mindre andet er aftalt. 

Løntillæg: 
Funktionsløn ydes i form af tillæg. Kvalifikationsløn ydes i form af løntillæg/løntrin, medmindre 
overenskomstparterne har truffet konkret anden aftale. 

Tillæg kan aftales som varige eller tidsbegrænsede tillæg. 

Med mindre andet er aftalt, er tillæg angivet som årlige beløb i 1/1 06-niveau og reguleres med 
de centralt aftalte procentreguleringer. 

Tillæg reduceres i forhold til ansættelsesbrøken, med mindre andet er aftalt. 

Alle lønstigninger vedr. aftalt kvalifikationsløn sker den 1. i måneden efter gennemført 
uddannelse m.v. 

Tillæg er pensionsgivende såfremt den enkelte medarbejder i øvrigt opfylder betingelserne i 
overenskomsten for at være tilsluttet pensionsordningen, og såfremt Intet andet er aftalt. 

Opsigelse af funktions- og kvalifikationsløn: 
Funktionstillæg med hjemmel i denne aftale bortfalder, hvis varetagelsen af de funktioner, der 
ligger til grund for aftalen ophører, eller der sker væsentlige ændringer heri. Såfremt en ansat 
uansøgt skal ophøre med en funktion, der modtages funktionsløn for, skal dette varsles skriftligt 
med 2 måneds varsel, Tillidsrepræsentanten orienteres med kopi. 

Såfremt funktionen er tillagt for en periode, bortfalder lønnen ved periodens ophør uden varsel. 

Kvalifikationstillæg, der helt specifikt retter sig mod bestemte arbejdsfunktioner og som ikke er 
relevante i forhold til den nye stilling, ophører ved overgang efter ansøgning til anden stilling i 
kommunen. 

Tidligere aftalte kvalifikationstillæg kan tages op til drøftelse i forbindelse med stillingsskift. 

Modreaningsbestemmelser: 
Modregningsbestemmelser følger gældende overenskomst. 

Kvalifikationsløn, der er ydet forlods for erfaring, modregnes ved senere opnåelse af erfarings
baseret kvalifikationsløn ifølge overenskomsten. Der optages forhandling med TR. 

Centralt aftalte grundlønsforbedringer modregnes, hvis medarbejderen har udligningstillæg, 
personligt tillæg eller lignende ikke konkretiseret tillæg. Hvis der kan risikeres modregning, så 
udarbejdes lønaftale med specifikation i bemærkningerne. 

§ 6 FORHANDLINGER 

Medmindre andet aftales lokalt, forhandles denne aftale som udgangspunkt én gang årligt, jfr. 
Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. 

Ved nyansættelser skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Hvis dette af 
praktiske grunde Ikke er muligt, skal der udbetales en a conto løn svarende til kommunens 
løntilbud til den pågældende, indtil forhandlingen er afsluttet. 



Ved nyansættelser, væsentlige stillingsændringer/organisationsændringer, kan der forhandles 
konkrete forslag der ikke er omfattet af forhåndsaftalen. Parterne er enige om at tilstræbe en 
svarfrist på max. 6 uger på forslag fra en af parterne. Ved nyansættelser søges en afklaring 
hurtigst muligt. 

§ 7 OPSIGELSE AF AFTALEN 

Aftalen løber Indtil den erstattes af ny aftale eller opsiges af en af parterne. 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, men kan i øvrigt ændres 
ved enighed mellem parterne. 

§ 8 KONFLIKTLØSNING 

Rets- og interessetvister behandles efter reglerne i aftalen mellem KL og sundhedskartellet om 
Lokal løndannelse. 

Aabenraa, den .l..l.,fo.:.Æ<iO 

For HjælpemiddelHuset 

3/£Mi.^édt^.. 
Titi Mikkelsen 

For Ergoterapeutforeningen 

TR - Lisbeth W. Buhl 

For Danske Fysioterapeuter 

Elin Lau 



Faglig ressourceperson/specialeansvarlig i HjælpemiddelHuset. 
Bilag 1 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter kan pålægges funktionen som faglig ressourceperson indenfor 
et fagspeciale. 

Et fagligt speciale kan dække over en lang række mulige fag-områder. 
Det vil typisk være fagområder: 

• der har opgaver med særlig kompleksitet. 
• der kræver særlige kompetencer og Indsigt på et snævert område 
• hvor opgaveudførelsen kræver særlige kompetencer med hensyn til at samarbejde med 

mange aktører 
• hvor der ledelsesmæssigt vurderes at være særlige strategiske udfordringer. 

Eksempler på mulige fagspecialer: 
• Børnesager 
• Valg/indretning af invalidebiler 
• Siddestillinger i forhold til kørestolsbrugere 
• Forflytning 
• Hjælpemidler til overvægtige 
• Trykaflastning 
• Boligindretning 
• Velfærdsteknologlske hjælpemidler 

Listen er Ikke udtømmende. Der kan være oplistet fagspecialer, hvor der pt. ikke er oprettet en 
funktion. Desuden kan der i takt med udviklingen af HjælpemiddelHuset, opstå behov for 
justering af antallet af fagspecialer, ligesom der kan opstå behov for udpegning af nye 
fagspecialer. 

Ledelsen fastlægger de konkrete fagspecialer, og udpeger hvilke terapeuter, der skal varetage 
disse. Der lægges op til at udpegningen foregår i dialog mellem ledelse og medarbejdere. 

Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse sker individuelt og i dialog mellem leder og den terapeut der 
er udpeget til at være faglige ressourceperson/specialeansvarlig. 
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Eksemoel oå funktionsbeskrivelse for 
Faglig ressourceperson/specialeansvarlig terapeut i 

HjælpemiddelHuset 

Forvaltning: 
Afdeling 
Enhed 
Nærmeste overordnede 

Sundhed og Omsorg 
Sundhed og Forebyggelse 
HjælpemiddelHuset 
Leder af HjælpemiddelHuset 

Ansvarlig for at sikre et højt og ajourført videns- og 
kompetenceniveau indenfor fagspecialet i HjælpemiddelHuset, 
herunder: 

Holde sig ajour - eksempelvis gennem litteratur og artikler. 

Formidle faglig viden til kolleger/samarbejdspartnere, f.eks.: 
• Daglig, faglig sparring i konkrete sager. 
• Løbende Informere om ny viden indenfor området på 

terapeutmøder. 
• Undervisning af kolleger/samarbejdspartnere 



« « 

Oplæring af nyansatte i HjælpemiddelHusets praksis indenfor 
vidensfeltet. 

Medvirke til at skabe udvikling og kvalitet indenfor fagspecialet, 
herunder: 

• Udvikle HjælpemiddelHusets faglige praksis. 
• Sikre anvendelse af evidens og best practice. 
• Indgå i interne eller tværgående indsatser, projekter o.l. 

Varetage opgaver indenfor fagspecialet. 
Afhængig af karakteren af opgaverne indenfor fagspecialet aftales det 
med lederen, hvilke opgaver, som skal varetages af fagspecialisten. Det 
kan være alle opgaver. Det kan også være særligt komplekse opgaver 
på tværs af teams, eller blot de opgaver, der ligger i eget område/team. 

ipjalifikationer 

Vto'AVs 

Stor viden indenfor vidensfeltet, evne til at ga faglig i dybden, søge 
viden. 
Gode formidlingsevner. 
Fleksibel i forhold til planlægning og løsning af opgaver. 
Kunne reflektere over egen og HjælpemiddelHusets praksis. 
Tage ansvar og initiativ i forhold til egen læring og husets faglige 
udvikling. 
Kan tænke nyt og bidrage til at skabe/udvikle konceptet med 
"fagspecialer". 

Tidsforbrug Fleksibel efter aftale med leder 

Honorering 9.000 kr. 



Bilag 2 

ki l l ingens navn: Funktionsbeskrivelse for 
IT-superbruger i HjælpemiddelHuset 

Stillingens 
organisatoriske 
placering 

Forvaltning: 
Afdeling 

i Enhed 
Nærmeste overordnede 

Sundhed og Omsorg 
Sundhed og Forebyggelse 
HjælpemiddelHuset 
Leder af HjælpemiddelHuset 

Opgaver og ansvar 

i ^ 

nm 
* > ^ 

i 
i 

\ 

Sidemandsoplæring af nye kollegaer. 

Være en del af drifts- og udviklingsgruppen for 
hjælpemiddelHuset. 

Undervise kollegaer i opdateringer og formidle ny viden. 

Åbne spærrede brugere. 

Opsamle ønsker fra kolleger til systemet 

Indberette fejl/mangler 

Trækning/afrapportering af statistik og øvrig ledelsesinformation 
i analysedelen efter nærmere aftale med ledelse. Herunder 
medvirke ved udvikling af muligheder herfor. 

Sammen med ledelsen medvirke ved stillingtagen til ny 
programfunktionalitet og formidlingen heraf 

Kvalifikationer 
i 

• Have lyst og interesse for IT 

• Være daglig bruger af systemet 

• Deltage i relevant undervisning i brugen af systemet 

• Være ajourført med nye opdateringer 

\ \ 

Tidsforbrug Fleksibel efter aftale med leder 

Honorering; 9000 kr. årligt. 



Tillæg baseret på den enkelte ansattes kompetencer: 
Bilag 3 

"Kompetence" forstaes som den kombination af viden, færdigheder, holdninger og adfærd, der 
sætter den ansatte i stand til at løse sine arbejdsopgaver, så de giver værdi for arbejdspladsen. 
Der kan være både personlige og faglige kompetencer. 

I Aabenraa kommune er der en forventning om, at alle ansatte vedligeholder, udvikler og 
anvender de nødvendige kompetencer i forhold til aktuelle og fremtidige opgaver og krav. 
Kompetenceudvikling anses både som en ret og en pligt. 
Der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan for alle fastansatte medarbejdere - leder 
og medarbejder har fælles ansvar herfor. 
Kvalifikationstillæg kan gives til terapeuter, der har opnået kompetencer, som har væsentlig 
betydning for nuværende job og opgavevaretagelsen, samt ligger ud over det, der forventes i 
forhold til grundlønnen. Vurdering heraf kan tage udgangspunkt i følgende: 

Kompetencetrappen 
trin 1 Trin 2 Trin 3 

V_/ 

^ 

Grundløn, følger 
overenskomst. 

Opgaver og 
kompetencer svarende 
til stillingsbeskrivelse 
for ergoterapeuter og 
fysioterapeuter i 
HjælpemiddelHuset. 

Opfylder trin 1 + helt/delvist følgende: 

Min. 5 års relevant, praktisk erfaring 
samt viden om anvendt teori og 
metode specifikt for 
hjælpemiddelområdet. 
Bidrager løbende til udvikling af den 
faglige praksis på baggrund heraf. 

Har deltaget i flere kurser/ temadage, 
der har væsentlig betydning for 
nuværende job og som anvendes i 
opgavevaretagelsen. 

Fungerer som ressourceperson ift. 
faglig sparring med leder/kolleger og 
introduktion af nye kolleger. 

Udviser særligt engagement, 
kreativitet og fleksibilitet i forhold til 
løsning af opgaver og udfordringer på 
arbejdspladsen. 

Bidrager, med sin erfaring og rutine, 
særligt til, at der skabes stabilitet og 
kontinuitet i opgaveløsningen på 
arbejdspladsen. 

Udviser særlig konstruktivitet og 
omstillingsevne I forhold til at 
imødekomme f.eks. organisatoriske 
forandringer internt/eksternt, nye 
arbejdsopgaver ol. 

Mestrer selvstændigt at varetage 
ansvar for og udførelse af større 
adhoc- og udviklingsopgaver. 

Mestrer selvstændigt at repræsentere 
arbejdspladsen/fagområdet i 
tværfagligt samarbejde og 
undervisning, internt og eksternt. 

Kr. 6.100-18.000 

Opfylder trin 2 + helt/delvist følgende: 

Min. 10 års relevant praktisk erfaring 
samt har stor viden om, og mestrer 
anvendelse og udvikling af anerkendt 
teori, metode/best practice på 
hjælpemiddelområdet. 

Har en væsentlig rolle som inspirator 
og igangsætter ift. den faglige 
udvikling på arbejdspladsen. 

Varetager opgaver med en høj grad af 
analytisk og reflekterende tilgang. 

Kr. 18.000+ 

10 



Bilag 4 
PROJEKTER 

Lokalaftale omkring ergoterapeuter og fysioterapeuters deltagelse i afgrænsede 
projekter I Aabenraa Kommune. 

Under henvisning til Forhåndsaftale om ny løn § 4 aftales særskilt honorering for udvikling af et 
afgrænset projektforløb og for den særlige indsats, der ydes i forbindelse med et nyt projekt. 

Eksempler på dette kan være: 

Ansvar for at beskrive og udvikle et afgrænset projektforløb 
Ansvar for at igangsætte og afvikle det afgrænsede beskrevne projekt 
Ansvar for at evaluere det afviklede projekt 
Ansvar for at udarbejde "best practice"-beskrivelser for videre implementering af projektet 
Deltage i det tværfaglige samarbejde omkring projektet 
Afholdelse af temaeftermiddage/aftener ud over normal arbejdstid 
Enkelte opfølgningsmøder der ikke afholdes i umiddelbar forlængelse af projektforløbet 
regnes med i projektets hovedforløb. 

Timer til projektet er indeholdt i den ansattes ansættelsesnorm. 

Aflønning sker med 1/12 af det aftalte funktlonsbeløb (12.000 kr.) pr. måned i den aftalte 
periode. 

Beløbet udbetales månedsvist i forbindelse med den aftalte periode for projektets udvikling og 
gennemførelse. 

Aftalen underskrives af TR/organisatlonen og leder. 

11 



Bilag 5 

Stillingens navn: Basis stilling ergo-fysioterapeut i HjælpemiddelHuset 

Stillingens 
organisatoriske placering 

Forvaltning: 
Afdeling 

t 

Enhed 
Nærmeste overordnede 

Sundhed og Omsorg 
Sundhed og forebyggelse 
HjælpemiddelHuset 
Leder af HjælpemiddelHuset 

Opgaver og ansvar 

Lh 

v s 

i 

( 

t 

•> \ \ 

f ( 

% 

Terapeutfaglig undersøgelse og vurdering af borgerens funktionsevne og 
ressourcer og heraf følgende behov/muligheder for at kompensere med 
hjælpemidler eller boligindretning. 

Produktvalg, afprøvning, tilpasning af hjælpemidler samt undervisning af 
borgere/pårørende/plejepersonale i brug heraf. 
Iværksættelse af bevilget boligindretning. 

Vurdering af forebyggelse og behandling aftryksår, i forhold til anvendelse 
af antidecubitusprodukter. Levering, instruktion mv, 

Yde konsulentbistand til plejepersonale ved vurdering af muligheder/krav til 
boligindretning og arbejdsredskaber i forbindelse med APV, der relaterer til 
personlig pleje og forflytning, samt ved afprøvning og instruktion af 
arbejdsredskaber. 

Varetage elektronisk kommunikation til depot vedr. udkørsel, hjemtagelse + 
reparation af hjælpemidler ved borger. 

Varetage elektronisk og telefonisk kommunikation med 
samarbejdspartnere og borgere ifm. opgaveløsning og vejledning. 

Medvirke til løsning af ad-hoc opgaver og udviklingstiltag i 
HjælpemiddelHuset. 

Medvirke ved introduktion af nye kolleger 

Tage ansvar i og deltage aktivt i teamsamarbejde internt. 

Sikre dokumentation af data omkring borger iht. gældende retningslinjer. 

Indgå i tværfagligt samarbejde om den enkelte borger. 

Varetage de generelle funktioner for stillingen på en kvalificeret måde, 
herunder at deltage i udvikling af faget. 

Kvalifikationer 

ill 
IÉ 

s', > 

Uddannet ergo- eller fysioterapeut 

Skal kunne arbejde selvstændigt og prioritere opgaver og tid. 

Skal kunne deltage selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde internt. 

Udvise engagement, kreativitet og fleksibilitet ift, opgaveløsning. 

Kendskab til IT på brugerniveau. 

12 
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Bidrage aktivt til et godt socialt miljø på arbejdspladsen. 

Bidrage til at der skabes stabilitet og kontinuitet på arbejdspladsen. 

Vedligeholde faglig og personlig viden, således at stillingen til enhver tid 
varetages på en kvalificeret måde. 

Skal kunne formidle faglig vurdering til borgere og samarbejdspartnere 
både i tale og på skrift. 
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