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Lokalaftale 
om 

tillæg for relationsuddannelse 
for personale på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sj, 

Relationsuddannelsen er en kompetencegivende uddannelse for medarbejdere på 
Sikringsafdelingen. Uddannelsen skal udvikle den enkelte medarbejders kompetencer i forhold til 
arbejdet med den heil særlige gruppe af meget psykotiske og belastede patienter, der opholder sig 
på døn landsdækkende funktion, Sikringsafdelingen. Desuden skal uddannelsen også sætte 
medarbejderne i stand til at varetage opgaver som primær kontaktperson på Sikringsafdelingen, 
der er en almindelig del af opgavevaretagelsen. 
De medarbejdere, der gennemfører relarion$uddannelSen honoreres som anført nedenfor, 

Uddannelsen består af 5 undervisningsmoduler i alt t% dage. Mellem modulerne er der planlagt 
refleksion i gruppe med vejleder 3x3 timer. 

Følgende grupper er omfattet aftalen; 
• sygeplejersker 
• social- og sundhedsassistenter 
• plejere 
• pædagoger 
• flyvere * 
• aktivitetemedarbejdere * 
• ergoterapeuter * 

*Bisse grupper vil på grund af tværgående funktion ikke fimgere som primær kontaktperson. 

Forudsætninger for at gennemføre uddannelsen: 
Afsniteledelsen foretager eft individuel vurdering af hver enkelt medarbejder, hvor en eller flere af 
følgende kriterier skal være opfyldt: 

• Har relevante kompetencer til at deltage i uddannelsen 
• Har relevante kompetencer til at kunne fungere som primær kontaktperson for den særligt 

gruppe af meget psykotiske og belastede patienter der opholder sig på Sikringen 
• Har vist god forståelse for anvendelsen af VIPS og en tilfredsstillende dokumentation 
• Personale med tværgående funktion som ikke fungerer som primær kontaktperson, men 

som har meget patientkontakt og som deltager i konferencer og stuegang 

Tillæg for gennemført og bestået relationsuddarmelse 
Relationsuddannelse, der er gennemført ogbestået i henhold til uddannelsesordningen (se bilag) 
honoreres med et kvalifikationstillæg på kr, S.llO.oo 1 Årligt grundbeløb (31/3-00-niveau) for 
FOA/SI* og et tillæg for sygeplejersker/ergoterapeuter kr. 9,247,00 i årligt grundbeløb (ifi.£Oo6-
niveau). 
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Efter gennemført uddannelse forudsættes det u^ 
• At medarbejderen fungerer som primær kontaktperson, for en ellerjl^e^fitiffitermed de 

opgaver, der er beskrevet for primære kontaktpersoner ** 
• At der ajourføres sygeplejedokumentation i VIPS løbende på alle niveauer ** 
• At der arbejdes for at implementere psykodynamisk tænkning i funktionen som primær 

kontaktperson ** 
• at medarbejderen i praksis bidrager med en psykodynamisk tilgang i relation til afsnittete 

patienter, f.eks. ved konferencer, stuegang og daglig rapportgivning, 
• At der dokumenteres deltagelse i supervision mindst 4 gange pr. halve år. Samtidig skal der 

dokumenteres deltagelse i mindst 2 teoridage årligt indenfor en psykodynamisk 
referenceramme. 

** Personale med tværgående funktion er undtaget fra dette 

Generelle bestemmelser 
Tillæg ydes fra den førstkommende første i enmåned efter at uddannelsen er gennemført. 

Tillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesformen. 

Tillæg efter denne aftale ydes så længe ansættelsen er på Sikringsaidelingen, Retspsykiatrisk 
afdeling, Psykiatrien, Region Sjælland, 

Ved enighed mellem parterne om bortfald af denne aftale, bevares tillægget som en personlig 
ordning. 

Principper for modregning 
Såfremt der decentralt og/eller centralt aftales tillæg for området, som honoreres i henhold til 
denne lokalaftale, sker en forholdsmæssig modregning i de eksisterende tillæg, 

Der vil ske modregning i tillæg for tidligere gennemførte kurser/uddannelsesforløb, når 
medarbejdere har gennemført ny uddannelsesaktivitet med tilsvarende sigte, og hvortil der er 
knyttet et tillæg. 

Underskrift og tiltrædelse af aftale 
Denne aftale har virkning fra %. december 2009 og indtil videre. 

Aftalen kan opsiges af parterne med^j måneders varsel til udgangen af en måned, dog tidligst ved 
overenskomstperiodens udløb den 31. marts 20ii, Aftalen kan dog før dette tidspunkt ændres ved 
enighed mellem parterne. 
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