
trtu kipømAi 
KOMMUNALT AFTALTE FUNKTIONSLØNNINGER 

Aftaler om funktionsløn Fys. Ergo. 

Terapeuter der er beskæftiget på afdelingen 2B på Tranehaven, ydes et tillæg med et år|igt grundbeløb på 6.650 kr. X 

Terapeuter der varetager funktionen som stedfortræder for den ledende terapeut på Tranehaven, ydes et tillæg med et årligt grundbeløb 
på 7.790 kr. 

X 

X X 

Terapeuter som varetager undervisning af personalegrupper i sikkerhed, sundhed/forebyggelse og arbejdsmiljø, ydes et ikke 
pensionsgivende tillæg pr. lektion, med et grundbeløb på 220 kr. 

X X 

Terapeuter der varetager undervisning af personalegrupper i arbejds- og forflytningstekpik, ydes et ikke pensionsgivende tillæg pr. 
lektion med et grundbeløb på 220 kr. 

X 

For terapeuter kan der efter konkret aftale ydes et ikke pensionsgivende tillæg for undefyisning af personalegrupper i principperne for 
systematisk observation og tilrettelæggelse af dagligdags situationer, herunder håndtering af specifikke lidelser, med et grundbeløb på 
209 kr. pr. lektion under forudsætning af, at der ikke er honoreret for undervisrnngsfunktionen på anden vis. Specifikke lidelser 
defineres som neurologiske lidelser (f.eks. apopleksi og demens), ortopædkirurgiske liqelser og reumatologiske lidelser. 

X 

X X 

Terapeuter som varetager holdundervisning af personer med udvalgte diagnoser eller grupper af diagnoser i minimum 6 måneder af 
gangen, ydes et tillæg med et årligt grundbeløb på 6.555 kr. Det forudsættes at funktionjen varetages i min. 6 måneder afgangen. 
Holdundervisning defineres om behandling/træning og undervisning for bestemte eller grupper af patientkategorier. Undervisningen 
indeholder elementer af teori om sygdommens årsag, forløb, forebyggelse og træningslære. Kvalitetsudvikling er et integreret element i 
holdundervisning. 

X X 

Terapeuter der varetager forebyggende hjemmebesøg, ydes et ikke pensionsgivende tillæg med et årligt grundbeløb på 12.200 kr. X X 

Terapeuter som er udpeget til at forestå konkret arbejdspladsvurderinger, og som ikke ejr ansat ved BST, ydes et tillæg med et årligt 
grundbeløb på 6.365 kr. 

X X 

Terapeuter der varetager forebyggende hjemmebesøg, ydes et ikke pensionsgivende tillceg med et årligt grundbeløb på 8.700 kr. 
(niveau ?). Tillægget ydes for gener i forbindelse med ubestemt arbejdstid og arbejdsplads. 

X X 

Aftaler om resultatløn 

For terapeuter der deltager i mono- eller tværfagligt udviklings- eller projektarbejde, skal det forinden arbejdet påbegyndes, aftales 
hvorvidt arbejdet skal være omfattet af resultatløn. En opgave kan defineres som udviklings- og/eller projektarbejde, når følgende 3 
kriterier er opfyldt: 

1. Problemformulering, formål og målsætning skal være beskrevet. 

2. 2. Der skal være en projektbeskrivelse indeholdende målgruppe og metodik. 

3. Der skal være en beskrivelse af mulige konsekvenser af resultatet. 

X X 


