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Lokalaftale 

om deltagelse i t jenesteordning for 
visitatorer ansat ved Aabenraa Kommune 

i Sundhed & Omsorg, Myndighed & Visitation 

Aftalen: 

Aftalen bygger på Sundhedsaftalens delaftale "samarbejde om borger/patientforløb", 
samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region 
Syddanmark (SAM:BO). 

Ifølge SAM:BO kan Myndighed og Visitation maksimalt afholde to sammenhængende 
lukkedage, og der indgås derfor aftale om opgavevaretagelsen i forbindelse med 
helligdag/særlige fridage. 

Visitatorer skal løse udskrivnings- og indlæggelsesopgaver, herunder blandt andet 
videreformidle oplysninger om borgeren i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse fra 
sygehus. 

Aftalens administration: 

Tjenesteordningen foregår som udgangspunkt på arbejdspladsen, men kan efter aftale 
med ledelsen foregå på et kommunalt plejecenter eller evt. hjemmeadressen. 

Vagtplan, arbejdstid og tjenesteperiode: 

Denne aftale er gældende for vagterne på nærmere aftalte vagtdage i forhold til 
SAM:BO-aftalen, j f r . aftalen mellem sygehusene og kommunerne. 

Tjenesten foregår således: 

Arbejdstid kl. 8.00-16.00, visitator står til rådighed, betjener telefonopkald fra 
hjemmeplejens akuttelefon, behandler indkomne korrespondancemeddelelser og 
varetager udvidet koordinering jf. intern procedure og sikrer SAM:BO samarbejdet 
med sygehusene. Såfremt der er ledig tid varetages opgaver som vanligvis varetages 
af den øvrige visitationsgruppe. Disse aftales med ledelsen. 

Rådighedsvagt kl. 8.00-9.00, gælder for én medarbejder med henblik på indkaldelse 
til vagten i tilfælde af sygdom eller anden fravær. 

Honorering: 

Parterne er enige om at der er tale om frivilligt ekstraarbejde. 

Tjenesteordningen for de vagter visitator påtager sig, ligger ud over visitators 
normerede arbejdstid. 



Parterne er enige om, at der alene honoreres for de vagter som visitator patager sig 
og reelt udfører. 

Der ydes honorering med kr. 3.750 (1 /1 2006-niveau) eller 3.289 (31/3 2000-niveau) 
for en 8 timers vagt. 

For evt. præsteret arbejde ud over 8 timer (efter kl. 16) ydes honorering med kr. 600 
(1/1 2006-niveau) eller kr. 526 (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt time. 

Ovennævnte honorering tillægges feriegodtgørelse og pension. 

Rådighedsvagt: Honoreres i henhold til gældende overenskomst og arbejdstidsaftale. 

Udbetalingen for deltagelse i Ovennævnte vagter/tjenesteordninger sker efter 
indberetning fra ledelsen i måneden efter, at tjenesten har været præsteret. 

Ikrafttrædelse og opsigelse: 

Aftalen træder i kraft den 1. april 2010.06.04 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 

Aftalen tiltrædes 
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