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Aftale om honorering af Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA) 
for terapeuter ansat ved Ortopædkirurgisk og Medicinsk 

Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 

Aftalens parter 
Hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Silkeborg samt 
tillidsrepræsentanterne for fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat 
ved Regionshospitalet Silkeborg. 

Aftalen omfatter 
Fuldtids- og deltidsansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat 
ved Regionshospitalet Silkeborg, Ortopædkirurgisk og Medicinsk 
Afdeling, som frivilligt påtager sig ekstraarbejde med henblik på 
afvikling af det specifikke ventelisteprojekt (hjfte- og knæprojekt) på 
Ortopædkirurgisk Afdeling, der er aftalt m|j$priHSI og Region 
Midtjylland. 
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FEA-aftalen er gældende for 76 operation« 

Honorering „ ^ 
Terapeuter'inciplaceret på gttindløntrin 4 og 5 *"*' 

de projekt. 

<?&. 

Ugedag 4h*. 
Hverdage WW\ 
Hverdage ud over 8WM 
timers tjeneste (norrri:^[% 
el. særlig honorering), ""'I 
samt aften og nat 

mm 

^ekender* og 
sfftkehel ligdage, dagtid 
Wee&^der* og 
søgnehelligdage, aften 
og nat "vk 

1 I 

Timeløn i nutidsniveau 
(fast beløb der ikke reguleres) 

•^mm* 
272 kr. 

316 kr. 

368 kr. 

409 kr. 

Terapeuté^iJlidDil^teret pa grundløntrin 6 og 7 

Ugedag 
Hverdage 
Hverdage ud over 8 
timers tjeneste (normal-
el. særlig honorering), 
samt aften og nat 
Weekender* og 
søgnehelligdage, dagtid 
Weekender* og 
søgnehelligdage, aften 
oq nat 

Timeløn i nutidsniveau 
(føst beløb der ikke reguleres) 

Timeløn + 80 % 

Timeløn + 110 % 

Timeløn + 150 % 

Timeløn + 180 % 

I denne aftale starter weekenden fra og med aftenvagten fredag 
til og med nattevagten, der slutter mandag morgen. 
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Øvrige vilkår 
Såfremt medarbejderen pga. sygdom eller andet forfald ikke kan 
udføre det aftalte frivillige arbejde, ydes der ingen honorering. 

Såfremt medarbejderen har påbegyndt vagten, men pga. sygdom 
ikke kan gennemføre vagten, ydes honorering for hele den 
påbegyndte vagt. 

Såfremt afsnltsledelsen ønsker at aflyse planlagt frivilligt arbejde, 
skal det inden aflysning af vagten afsøges, om det er muligt at sætte 
den pågældende til andet arbejde inden for pågældendes eget 
ledelsesomrade. Aflyses vagten mindre end et døgn før tjenesten er 
planlagt påbegyndt, honoreres vagten som om den er udført. 

Der ydes Ikke samtidig med vagten honorering for arbejde på 
særlige tidspunkter, Jf. gældende arbejdstidsaftaler. 

Deltids- og fuldtidsansatte honoreres efter samme principper. 

Der optjenes særlig feriegodtgørelse af vagten 

Vagten er ikke pensionsgivende. 
'må 

:ale afklares hurtigst 

Honorering af vagten sker ved udbetaling. Udbetalingen sker 
lønnen maneden efter at tjenesten er præsteret 

få Arbejdsmiljølovgivningens bestammelser^kaI overholdes 

Uenighed om fortolkning af indevæ 
muligt mellem parterne. 

Ikrafttrædelse '1*|jk 
Aftalen er gældende i perioden 25. april til 30$'juni 2009. 

Ved udgangen af perioden ophører aftalen uden yderligere varsel. 
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