
Vejledning om 
nødberedskab
OK 18



Om denne vejledning
 
 
Ifølge vores hovedaftaler med Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn og KL skal Etf stille det 
nødvendige beredskab til rådighed i tilfælde af 
en konflikt.  
 
Nødberedskabet skal varetage de opgaver på 
konfliktramte arbejdspladser, som er livsvig-
tige, uopsættelige eller påkrævede for at undgå 
helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.

I vejledningen kan du som TR læse, hvordan 
man aftaler et lokalt nødberedskab, hvad Etf’s 
og dine opgaver er, og hvad du skal være op-
mærksom på, hvis din leder kontakter dig med 
henblik på at lave en lokal aftale om nødbered-
skab.

Vi har også lavet to huskelister, der kan hjælpe 
dig i en eventuel lokal forhandlingssituation og 
med at lave selve nødberedskabsplanen.

Du kan finde andre relevante oplysninger om 
konflikten i følgende:

• TR-vejledning om konflikt  
• Konflikt-ABC
• Etf’s og Sundhedskartellets hjemmeside  

Først forhandles central 
rammeaftale
 
Der skal forhandles en central rammeaftale 
mellem Etf og KL/Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn om nødberedskab, før lokale 
forhandlinger om et eventuelt lokalt beredskab 
kan gå i gang. 

• Den centrale rammeaftale fastlægger 
kravene til de nødberedskabsaftaler, 
som indgås lokalt. 

Etf tager ikke selv initiativ til forhandling af en 
aftale. 

KL/Regionernes Lønnings- og Takstnævn tager 
initiativ til en forhandling, hvis de ønsker at 
indgå en central rammeaftale om nødbered-
skab. 

I den centrale aftale tages blandt andet stilling 
til, hvornår lokale aftaler skal være indgået og 
vilkår for TR på konfliktramte arbejdspladser 
med nødberedskab. Den vil også indeholde en 
skabelon til lokal aftale, som skal bruges ved 
lokale forhandlinger.

Den centrale rammeaftale vil blive udsendt til 
alle TR på arbejdspladser, omfattet af konflikt, 
så snart aftalen er indgået.
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Hvad gælder for den lokale 
nødberedskabsaftale 

Regionen/kommunen skal tage  
initiativ til at forhandle en lokal  
nødberedskabsaftale
Selvom det formelt er arbejdsgiver, som har 
mest interesse i at få etableret et beredskab, 
anbefaler vi, at TR hurtigst muligt får etableret 
en kontakt til ledelsen om spørgsmålet. Det er 
dog arbejdsgiver, som skal komme med et udspil 
til nødberedskab. 

Udspillet bør indeholde forslag til bemanding og 
typer af vagter samt hvilke opgaver, ledelsen 
vurderer skal løses under konflikten.  
 
Omfatter forslaget til nødberedskab funktioner, 
der skal udføres af ergoterapeuter med særlige 
forudsætninger (eksempelvis træning af hånd-
kirurgi), skal dette også fremgå af den endelige 
aftale, inklusiv navne på de ergoterapeuter, 
som kan varetage funktionen.

TR forhandler de lokale aftaler
De lokale nødberedskabsaftaler indgås mellem 
ledelsen og TR på vegne af Etf.

Da lokale aftaler og nødtjenesteplaner skal god-
kendes af Etf, vil vi opfordre dig til at kontakte 
vores nødberedskabskoordinator, før du under-
skriver en lokal aftale. Du kan finde kontaktop-
lysninger sidst i denne vejledning.

• På arbejdspladser, hvor flere faggrupper 
varetager opgaver i fællesskab, er det 
vigtigt, at TR aftaler nødberedskab i 
samarbejde med de andre faggruppers 
TR/faglige organisation.

Hvis der opstår uenighed i de lokale 
forhandlinger, skal Etf og Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn/KL involveres (se 
afsnit om uenighed).

Hvilke funktioner kan indgå i aftale  
om nødberedskab
Arbejdsgiver skal beskrive hvilke opgaver, de 
vurderer som livsvigtige, uopsættelige eller 
påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt 
førlighedstruende følger.

Hvad der indgås aftale om er imidlertid et lokalt 
forhandlingsspørgsmål.

Som udgangspunkt burde det ikke være nød-
vendigt at aftale nødberedskab på de områder, 
Etf har udtaget til konflikt, da de normalt ikke 
varetager akutte eller uopsættelige opgaver.

Der kan dog være konkrete behov i enkelte 
kommuner og regioner, for eksempel omkring 
borgere i terminalfasen, som gør det relevant at 
stille nødberedskab til rådighed. Et nødbered-
skab skal i disse situationer aftales, så opgaver-
ne er klart definerede. 

Det er ikke muligt at komme med nærmere ret-
ningslinjer for hvilke ergoterapeutiske opgaver, 
der bør omfattes af et beredskab. 

Ofte finder man lokalt en balance mellem:

• Det er ikke i kampen om patienternes/bor-
gernes ve og vel, kampen skal stå

• Konflikten skal være mærkbar
 
Hvis din leder ønsker at lave en aftale om nød-
beredskab, og er du i tvivl om, hvorvidt opgaven 
hører ind under de aftalte rammer, er du vel-
kommen til at kontakte Etf’s nødberedskabsko-
ordinator. 
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Frist for indgåelse af lokale aftaler
Lokale aftaler om nødberedskab bør forhandles 
hurtigst muligt efter, at den centrale ramme-
aftale er indgået. I rammeaftalen vil fremgå, 
hvornår lokale aftaler senest skal være indgået.

Kolleger på arbejdspladsen skal  
orienteres
Indgår du som TR en lokal aftale om nødbered-
skab, er det vigtigt, at du får orienteret dine 
ergoterapeutkolleger om aftalen. Du kan lave en 
orienteringsskrivelse eller sende kopi af afta-
len.  
 
Dine kolleger skal vide hvilke funktioner, der 
indgår i beredskabet og hvilke der ikke indgår. 
De skal også informeres om, hvad de skal gøre, 
hvis der opstår tvivl/uenighed om, hvorvidt 
en opgave er omfattet af aftalen (se nedenfor 
under uenighed). 

Nødtjenesteplaner
 
Den lokale aftale skal beskrive, hvordan nød-
tjenesteplanerne udarbejdes. Planerne laves i 
samarbejde mellem ledelsen og TR.

Der skal indgås aftaler om:

1.  Hvornår og hvordan de ergoterapeuter, der 
indgår i beredskabet får kendskab til nødtje-
nesteplanen

2.  Hvor lang en periode nødtjenesteplanen 
laves for (vi anbefaler en uge- eller to ugers-
plan, og at der hele tiden som minimum fore-
ligger en plan for en uge)

3.  Hvordan ændringer varsles/meddeles (der 
vil være kortere varsler end hvad ergote-
rapeuter har i arbejdstidsaftalen og ingen 
kompensation for ændringer)

 
Ud over nødtjenesteplanen skal der laves en 
sygdomsplan, så det er klart, hvem der skal ind-
kaldes i tilfælde af sygdom. 

• De enkelte arbejdspladsers  
nødtjenesteplan skal godkendes  
af Etf’s nødberedskabskoordinator.

Herefter er det Etf - dvs. TR på arbejdspladsen 
– der har ansvaret for at stille det nødvendige 
personale til rådighed for nødberedskabet.

Det kan være en god idé at huske ledelsen på, at 
de fortsat skal udarbejde og udlevere en bag-
vedliggende normaltjenesteplan. Denne tjene-
steplan skal følge arbejdstidsaftalens alminde-
lige bestemmelser. Der skal være en almindelig 
tjenesteplan, fordi en konflikt kan afvarsles 
med kort frist, eksempelvis hvis der indgås 
forlig eller forhandlingerne genoptages. Alle 
de berørte ergoterapeuter skal i så fald straks 
genoptage arbejdet. 

Hvem indgår i nødberedskabet
Etf anbefaler, at alle ergoterapeuter indgår i 
nødberedskabet, og at de indgår i forhold til de-
res normale ansættelsesbrøk. Det er dog muligt 
at fordele vagterne på anden måde, så eksem-
pelvis visse ergoterapeuter slet ikke indgår, 
og resten indgår forholdsmæssigt i forhold til 
ansættelsesbrøk.

Har du kolleger, som har sagt op for at gå på 
efterløn, kan de manglende arbejdstimer under 
en konflikt få store økonomiske konsekvenser. 
Du bør derfor kontakte dem for at høre, om de 
har et særligt behov for at optjene arbejdstimer 
under et nødberedskab.   

Følgende grupper indgår ikke i nødberedskabet:

• Ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af 
Etf, varetager under en konflikt deres sæd-
vanlige arbejdsopgaver og følger den almin-
delige mødeplan. Deres ansættelsesforhold 
er – i modsætning til de organiseredes – ikke 
ophørt ved konfliktens start. 

• Tjenestemænd er ikke omfattet af en kon-
flikt. Ingen af Etf’s medlemmer er ansat som 
tjenestemænd.
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• Studerende og elever, som er i praktik på en 
konfliktramt arbejdsplads, indgår ikke i et 
nødberedskab. Der gives ikke vejledning og 
undervisning under en konflikt, og de skal 
derfor efter aftale mellem skole og ledelsen 
vende tilbage til skolen.

• Ergoterapeuter, ansat på lederoverenskom-
sten, er ikke omfattet af en konflikt og er ikke 
en del af nødberedskabet.

• Vikaransatte ergoterapeuter er ikke fastan-
satte. De er derfor ikke en del af nødbered-
skabet.

• Midlertidigt ansatte er omfattet af en kon-
flikt og indgår i nødberedskab, indtil deres 
ansættelse udløber.  
 

 
TR sikrer aftalens  
overholdelse
 
TR skal have adgang til at gennemgå alle funk-
tioner, der under konflikten er udført i henhold 
til den centrale og lokale nødberedskabsaftale.

Du skal med andre ord have mulighed for at kon-
trollere, at den lokale aftale om nødberedskab 
efterleves, og at nødberedskabet kun laver de 
opgaver, som er aftalt i den lokale aftale. 

Kontrolarbejdet må dog ikke belaste det ar-
bejdende personale. TR må altså ikke afbryde 
arbejdet eller kræve detaljerede arbejdslister af 
hver enkelt ergoterapeut. TR må derimod gen-
nemgå registreringer, journaler, interne med-
delelser m.v., som viser hvilke opgaver, der er 
varetaget af nødberedskabet.

Derudover er TR naturligvis løbende i dialog 
med ergoterapeuter i nødberedskabet og med 
ledelsen om opgaverne.

Hvis I bliver uenige lokalt
Bliver du og ledelsen uenige om forståelsen af 
nødberedskabsaftalen, eller hvis der opstår 
spørgsmål om nødtjenesteplanens praktiske 
tilrettelæggelse, herunder bemandingen, valg 
af vagttype, eller hvilke funktioner, der skal 
indgå i beredskabet, skal du kontakte Etf’s 
nødberedskabskoordinator. 

Ledelsen vil tilsvarende kunne kontakte Regio-
nernes Lønnings- og Takstnævn/KL.

I kan også undervejs i konflikten blive uenige 
om, hvorvidt en funktion er livsvigtigt, uopsæt-
teligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller 
varigt førligheds-truende følger og dermed ind-
går i nødberedskabet, hvis dette ikke er afklaret 
i den lokale aftale. 

• Selvom I er uenige, skal ergotera-
peuterne udføre funktionen, indtil 
uenigheden er afklaret. 

Du skal dog hurtigt kontakte 
Etf’s nød-beredskabskoordinator. 
Nødberedskabskoordinatoren vurderer 
herefter, om spørgsmålet skal forhandles 
med kommunen/regionen eller Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn/KL. Du vil som TR 
naturligvis blive involveret i en forhandling, 
hvis den drejer sig om lokale forhold.

Læs mere om din rolle ved uenigheder i TR-
vejledningen. 
 

Vilkår for arbejde i  
nødberedskabet
 
Løn i nødberedskab
Ved tidligere konflikter har honorering for at 
deltage i nødberedskabsarbejdet været aftalt 
som timeløn i henhold til overenskomstens 
bestemmelser.

Timelønnen udbetales direkte af arbejdsgiver til 
de ergoterapeuter, som deltager i nødberedska-
bet og har vagter.
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De dage, hvor ergoterapeuterne er i konflikt 
og ikke arbejder i nødberedskab dækkes af 
Etf. Det samme gælder, hvis honorering for 
nødberedskabet er mindre end ergoterapeutens 
sædvanlig løn.

TR’s vilkår
Når Etf indgår den centrale rammeaftale, vil vi 
forsøge at aftale, at TR på en arbejdsplads med 
nødberedskab skal være undtaget fra konflik-
ten samt være vagtfri og lønnet af arbejdsgive-
ren. TR vil dermed fortsat være ansat og få løn 
for sin sædvanlig beskæftigelsesgrad.

• Som TR skal du altså ikke indgå i 
nødberedskabet men være til rådighed 
for ledelsen, ergoterapeuterne på din 
arbejdsplads og Etf. 

Har TR forfald (eksempelvis sygdom), indtræder 
suppleanten i TR’s rolle. 

Du kan naturligvis ikke være til stede døgnet 
rundt på arbejdspladsen, men du skal kunne 
træffes, når der er behov for det. Du skal være 
tilgængelig telefonisk for både ledelse, ergote-
rapeuter og Etf  ”døgnet rundt”.  
 
Netop derfor forventes du heller ikke at være 
fysisk tilstede på arbejdspladsen i hele din 
arbejdstid. Din konkrete tilstedeværelse afta-
les med ledelsen. I skal ikke aftale en egentlig 
tjenesteplan for dig, men det vil være hen-
sigtsmæssigt, at alle kan gøre sig bekendt med, 
hvornår du er til stede på arbejdspladsen.  
 
Du kan læse mere herom i TR-vejledningen.

Justeringer af  
nødberedskabet 

 
Midlertidig udvidelse af nødberedskab
Ved livstruende eller uopsættelige situationer 
kan det lokalt aftalte antal ergoterapeuter i 
nødberedskabet kortvarig udvides efter aftale 
mellem TR og ledelsen – ikke i andre situationer.  
 
En aftale om udvidelse af beredskabet skal 
godkendes af Etf’s nødberedskabskoordinator, 
eventuelt i akutte situationer efterfølgende. 
Det er vigtigt, at der ikke generelt sker et skred 
i omfanget af nødberedskab, så konfliktens ef-
fekt forringes. Derfor bør du som TR kun aftale 
en udvidelse af beredskabet ved livstruende 
eller uopsættelige situationer.

Hvis I midlertidigt aftaler en udvidelse af nød-
beredskabet, er det TR, som indkalder det ekstra 
personale. TR har også ansvaret for at stille det 
aftalte beredskab til rådighed.

Katastrofesituationer
I katastrofesituationer kan alt personale ind-
kaldes. Nødberedskabsaftalen suspenderes, 
og det aftalte beredskab genoptages først, når 
situationen er bragt under kontrol. 

Andre faggrupper
 
En del af ergoterapeuters funktioner varetages 
også af andre faggrupper eller i samarbejde med 
andre faggrupper.  
 
Derfor er det naturligvis vigtigt – og hensigts-
mæssigt – at TR koordinerer tæt med relevante 
faggruppers TR om indgåelsen af den lokale 
nødberedskabsaftale, hvis disse grupper også er 
i konflikt. Hvilke funktioner, der indgår i nødbe-
redskabet, koordineres i den situation med de 
øvrige organisationers TR. 
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Huskeseddel til selve  
nødtjenesteplanen 

• Tag udgangspunkt i en kopi af den alminde-
lige vagtplan, som foreligger for konfliktperi-
oden. Så sikrer du at den enkelte ikke pålæg-
ges flere vagter end oprindeligt planlagt, 
ligesom det er lettere at overgå til en normal 
plan ved konfliktens ophør

• Læg nødtjenesteplanen ugentligt og for to 
uger, så der hele tiden som minimum forelig-
ger en plan for en uge

• Al afspadsering suspenderes. Planlagte 
afspadseringstimer i konfliktperioden vil 
blive ført tilbage til afspadseringskontoen af 
arbejdsgiver

• Al planlagt ferie, der påbegyndes efter kon-
fliktens start, suspenderes. Ferietimerne vil 
blive ført tilbage til ferieregnskabet

• Vi anbefaler, at ergoterapeuter i øvrigt ind-
går i nødberedskabsvagterne efter beskæfti-
gelsesgrad

 
Lav et særskilt notat til nødtjenesteplanen om:

• Hvordan ændringer i nødtjenesteplanen 
varsles/meddeles

• Hvornår og hvordan de ergoterapeuter, der 
indgår i beredskabet får   kendskab til tjene-
steplanen

• Hvor lang en periode tjenesteplanen udleve-
res for

 
Lav en sygdomsplan

• Der bør til henholdsvis dag-, aften og even-
tuelt nattevagter være et passende antal 
ergoterapeuter, som kan tilkaldes. Husk at 
tage hensyn til hviletidsbestemmelser og et 
ugentligt fridøgn (arbejdsmiljølovens be-
stemmelser)

• Vælg først at supplere beredskabsplanen fra 
den gruppe af ergoterapeuter, der under nor-
male omstændigheder ville have været på 
arbejde. Kun hvis det ikke er tilstrækkeligt, 
bør du overveje at inddrage de ergoterapeu-
ter, der ville have haft fri.

Huskeseddel  
til forhandlingen 

• Gør opmærksom på, at aftalen indgås 
under forudsætning af efterfølgende 
godkendelse af Etf. Det skal stå i afta-
len til sidst sammen med din under-
skrift.

• Aftal hvilke funktioner, der indgår i 
nødberedskabet.

• Opgør hvor mange timer, der samlet set 
skal dækkes med nødberedskabsfunk-
tioner. Timerne opgøres på uge eller 14 
dages plan

• Aftal hvilke ergoterapeuter, der indgår i 
nødberedskabet

Følgende indgår ikke:
1.  TR(en/-erne), som er vagtfri
2.  Ikke-medlemmer og tjenestemænd. 
3.  Timelønnede vikarer er ikke fastan-

satte og indgår derfor ikke
4.  Midlertidigt ansatte indgår indtil 

udløbet af deres ansættelse
5.  Studerende indgår ikke og sendes 

tilbage til skolen

• Hvis I aftaler, at specialfunktioner er 
omfattet af nødberedskabet, skal der 
stå i aftalen, hvornår disse funktioner 
udføres og af hvem.

• Send aftalen og nødtjenesteplan til Etf 
på mail konflikt@etf.dk , att. Nødbered-
skabskoordinator, til godkendelse

• Orienter dine kolleger om indholdet i 
nødberedskabsaftalen, og hvad de skal 
gøre, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt 
en pålagt opgave er inden for aftalen
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Yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til konkrete  
situationer på arbejdspladsen, kan du kontakte Etf  
på mail konflikt@etf.dk eller på tlf. 3115 6080 .  
Etf’s nødberedskabskoordinator er  
forhandlingskonsulent Karen Hansen.

 

Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90 
1358 København K 
Tlf. 33 41 47 00 
etf@etf.dk 
www.etf.dk


