
MODTAGET 2 0 NAJ 2009 

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-IEDENDE PERSONALE INDGÅET 
MELLEM: 

FILADELFIA 
O G 

ERGOTERÅPEUTFORENINGEN/ 
DANSKE FYSIOTERAPEUTER 

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 0 1 . 0 4 . 0 ? 

Omfat te t af udmøntn ingsgaran t ien pr. 01.04.09 
Alt indføjet med kursivskrift er NYT og omfattet af udmøntningsgarantien 

Overenskoms tområde 
Overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 
Sundhedskartellet 32.17.1 vedr. ikke-ledende personale 

Aftalen omfatter ansatte på 
Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering - Kurhus 



Epilepsihospitalet 
Begrundelse: 

Tillæg for arbejde i snoozel-rum i henhold til funktionsbeskrivelse 
Tillæg for varetagelse af behandling i grupper i motionscentret i 
henhold til funktionsbeskrivelse 
Tillæg for funktion med børnespeciale i henhold til 
funktionsbeskrivelse - tillægget kan ikke oppebæres samtidig 
med tillægget for ekspertniveau i det neurologiske speciale 
Tillæg ekspertniveau i det neurologiske speciale i henhold til 
funktionsbeskrivelse 
Tillæg for jobrelevant diplom/masteruddannelse efter individuel 
og konkret vurdering 

Beløb/trin 
01.01.06-
niveau 

7.500 kr. 
7.500 kr. 

7.500 kr. 

7.500 kr. 

forhandling 



Center for Neurorehabilitering 
Begrundelse: 

Kurhus 

Udviklingsterapeuter 
Tillæg for > 2 ars erfaring med rehabilitering af hjerneskadede. 
Erfaring kan optjenes ved ansættelse på Kurhus, Hvidovre 
Traumecenter, Hammel Neurocenter og Burgau og lignende 
steder. Kræver erhvervet og dokumenteret praksiserfaring med 
ABC-konceptet og neurorehabilitering i kraft af uddannelse og 
ansvarsområder, således som det fremgår af 
kompetenceplaner/regnskab for den enkelte medarbejder. 
Gælder endvidere feamkoordinatorer og udviklingsterapeuter 
Tillæg for > 5 ars erfaring med rehabilitering af hjerneskadede. 
Erfaring kan optjenes ved ansættelse på Kurhus, Hvidovre 
Traumecenter, Hammel Neurocenter og Burgau og lignende 
steder. Kræver erhvervet og dokumenteret praksiserfaring med 
ABC-konceptet og neurorehabilitering i kraft af uddannelse og 
ansvarsområder, således som det fremgår af 
kompetenceplaner/regnskab for den enkelte medarbejder. 
Gælder endvidere teamkoordinatorer og udviklingsterapeuter 
Tillæg til basispersonale for forundersøgelse - kun ved 
udviklings-personalets fravær efter ledelsesmæssig vurdering i 
forhold til planlægning og behov 

Beløb/trin 
01.01.06-

niveau 
Løntrin 8 

7.500 kr. 

7.500 kr. 

600 kr. 
pr. time 

Tillæg for udadreagerende beboere pa Kurhus 
Tillæg for afløsning i nattevagt pr. præsteret vagt - ikke 
pensionsgivende 
Tillæg for jobrelevant diplom/masteruddannelse efter individuel 
og konkret vurdering 

7.500 kr. 
57 kr. 

pr. gang 
forhandling 



Generelle aftaler 
Særlige personlige og faglige kompetens s e note 1 

6.100-20.000 kr 

Note 1) Tillæg vedrørende særlige personlige og faglige kompetencer. 

En medarbejder der har særlige personlige og faglige kompetencer (erfaring 

e ! £ Z ^ ^ ™ : ! . k V a , i f i k a t i o n s t i " ^ P* baggrund af særlige personlige 

Tillægget kan ydes indenfor intervallet 6.100 - 20.000 kr.. Den enkelte afdeling/afsnit 
tager stil mg til hvilke kvalifikationer der vægtes, hvorefter der skal orhandes 
mellem TR/den faglige organisation og afdelingsledelsen for at fastlægge det 
konkrete tillægs størrelse. Tillægget følger medarbejderen, så længe 
vedkommende gør tjeneste under pågældende afdelingsledelse 

Ved anvendelse af tillægget i forbindelse med rekruttering fremsendes i hvert 
enkelt tilfælde forslag herom til den forhandlingsberettigede part 

Øvrige bemærkninger 
Alle beløb er angivet i 01.01.06-niveau og årlige, hvor intet andet er nævnt. 
Tillæggene er pensionsgivende, hvor intet andet er nævnt. 
Tillæggene reduceres i forhold til ansættelsesbrøk 
Såfremt de centrale parter indgår aftaler, der overlapper decentralt aftalte tillæg 
sker der modregning i de decentrale tillæg. 
Hvor det af systemmæssige årsager er ønskeligt kan tillæg med tilbagevirkende 
kraft beregnes og udbetales som et pensionsgivende /ikke pensionsgivende 
engangsbeløb. 
Ved ansættelse indgår lønønsker og krav som en naturlig del af 
ansættelsessamtalen 
Denne aftale erstatter alle tidligere indgåede forhåndsaftaler 



Ophør/opsigelse/ændring 
A f f i - i l o n \s/~iir\ h a l t . - .11^^ —I I. .T_i _ ti _ 
TjtajeTTkan helt elleJdelvist efter forudgående drøftelse meTem parterne opsigiT 
med 3 maneders gensidigt varsel til udgangen af december måned 

Aftalen vurderes af parterne 1 gang årligt i forbindelse med årets lønforhandlinaer 
og kan, den forb.ndelse forhandles såfremt en af parterne anmoder hero^og 
cendres ved enighed. Uanset den faste forhandlingstermin har parterne på ethvert 
tidspunkt mulighed for at optage forhandlinger ved v æ s e n t l l g e K s ^ d r i n g e f 
ton^æmrt^™9**' ^ m e d f ø r e r e t v c e s e n t l i a t ændret stillingsindhold og 

FOR 
ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 

Dato: 2009 

e/ty h^vk 

W(S QJanske Fysioterapeuter 
n̂awpeAfofclgde 90,1. 

FOR 
FILADELFIA 

Dato: / /FLÅDELR 
Løn /og personal^Slngen 

Monty 
4293 Dkéélund 

2009 



PROCEDUREAFTALE FOR DECENTRALE FORHANDLINGER 

Tidsfrister 
For overenskomstener udmønter puljer til decentral forhandling i et givent år—' 
fremsendes forslag senest den 1. december året før. 

Tidligere fremkomne forslag, som ikke er blevet forhandlet f .eks fordi der ikke har 
været udmøntet puljer til decentralforhandling det pågældende år, indgår 1 
gang, der forhandles decentrale puljer for ergoterapeuter og fysioterapeuter 

Formalia 
1. Indstillinger fra ledelse og faglige organisationer fremsendes til Løn- og 

Personaleafdelingen i henhold til ovenstående tidsfrister. Forslag, der 
indkommer senere, kan ikke påregnes at indgå i prioritering og 
efterfølgende forhandling 

2. Forslag skal begrundes. Ved forslag til funktionsløn skal der medsendes 
beskrivelse af funktionen og et estimat af antallet af medarbejdere, der kan 
påregne at oppebære et eventuelt nyt tillæg 

3. Forslag til kvalifikationsløn skal begrundes og ved individuelle indstillinger 
skal argumentationen tage udgangspunkt i en eventuel forhåndsaftale 

4. Forslag i forbindelse med uddannelse skal indeholde en konkret ansøgt sum 
eller estimat heraf 

5. Forslag til resultatløn skal angive et estimat om den samlede gevinst samt 
en angivelse af størrelse af resultatlønnen. 

6. De indkomne forslag gennemgås af den øverste ledelse i januar måned 
det pågældende år og der indledes forhandlinger pr. 2. februar det 
pågældende år. 

7. Der udsendes et samlet materiale forud for forhandlingerne, som består af 
indstillinger fra både ledelse og faglige organisationer tillige med, såfremt 
det ønskes, lønseddel (pr. senest 31.12. foregående år) tillige med 
organisationsopdelte lønsummer. De faglige organisationer angiver ved 
indsendelse af indstilling, hvorvidt man ønsker tilsendt lønseddel for alle 
medarbejdere. 

FOR 
ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 

Dato: . 2009 

H/s-oi M/ &C- T*X 
Danske-̂ vsioterapeuter 

i q - 5 o^i NørreN^te^^^^___ 
DK-13b8 København K 

er^ik^Å 

FOR 
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2009 


