
REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd 

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland 
om aflønning af ikke-ledende terapeuter. 

Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland 
vedrører aflønning af ikke-ledende terapeuter. 

Aftalen supplerer Overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område (32.17.1) for 
så vidt angår regionens ikke-ledende terapeuter. 

Aftalen består af følgende dele: 

1. Regional forhandlingsprocedure for ikke-ledende terapeuter. 

2. Beskrivelse af lønelementer for ikke-ledende terapeuter i Region Nordjylland 

3. Regional forhåndsaftale om funktionstillæg til ikke-ledende terapeuter. 

4. Regional forhåndsaftale om uddannelsesbetinget kvalifikationsløn til ikke-ledende terapeuter. 

5. Regional forhåndsaftale om ikke-ledende terapeuter der arbejder med udviklingsopgaver 

6. Sektorvise forhåndsaftaler for regionens Ikke-ledende terapeuter. 
a. (NT_) Forhåndsaftaler for Sygehus Thy-Mors 
b. (3_) Forhåndsaftaler for Sygehus Himmerland 
c (H_) Forhåndsaftaler for Sygehus Vendsyssel 
d. (1_) Forhåndsaftaler for Aalborg Sygehus 
e. (E_) forhåndsaftaler for Psykiatrien 

7. Regional aftale om løngaranti og udligningstillæg for ikke-ledende terapeuter, 

8. Opsigelse og øvrige vilkår for aftalen. 



1. Forhandl ingsprocedure for ikke-ledende terapeuter i Region 
Nordjylland. 

• Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse af ikke-ledende terapeuter indgås 
mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland. 

• Aftaler i forbindelse med de årlige forhandlinger om aflønning af ikke-ledende terapeuter 
forhandles og indgås mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region 
Nordjylland. Sidstnævnte aftaler forhandles som følger: 

o Grundløn, jf. overenskomstens § 5, centrale tillæg, jf. overenskomstens § 7, resultatløn, jf. 
overenskomstens § 8, samt uddannelsesbetinget kvalifikationsløn forhandles centralt 
mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland 

o Lokal løndannelse, jf. overenskomstens § 8, 
a) funktionsløn forhandles centralt mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter 
og Region Nordjylland med inddragelse af sektorerne 
b) kvalifikationsløn (bortset fra uddannelsesbetinget kvalifikationsløn) forhandles mellem 
Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland for det enkelte 
forhandlingsår. Sidstnævnte forhandling tager afsæt i en forudgående årlig 
medarbejderudviklingssamtale mellem den enkelte ikke-ledende terapeut og dennes 
nærmeste leder. Pa sidstnævnte grundlag forhandles punkt b) decentralt idet begge 
foreninger har uddelegeret forhandlingskompetencen til tillidsrepræsentanterne. 

Bemærkninger: 
Til sidstnævnte skal det bemærkes, at der ikke skal drøfteslforhandles aflønningsforhold i 
forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Den lokale ledelse og tillidsrepræsentant 
sikrer derved, at der ikke skabes forventninger, som ikke kan indfries. Ledelsen og 
tillidsrepræsentanten må således ikke bruge en indstilling om lønfremgang som en 
motiverende faktor, men afvente en orientering af medarbejderen indtil dennes lønordning 
er aftalt mellem parterne. 



Beskrivelse af lønelementer for ikke-ledende terapeuter i Region Nordjy l land. 

Lønsystemet for Sundhedskartellet består af følgende lønelementer: 
• Grundløn, jf. § 5. 

o For ikke-ledende terapeuter aftales grundlønnen regionalt i overensstemmelse med 
overenskomstens regler herom. 

• Centrale tillæg, jf. § 7, stk. 1. 
o Til ikke-ledende terapeuter, der er pålagt funktionen som souschef/stedfortræder, aftales 

der tillæg herfor. 
• Resultatløn, jf. § 8. 

o Resultatløn til ikke-ledende terapeuter kan som udgangspunkt anvendes til at honorere 
opnåelse af på forhånd angivne ledelsesmæssige mål. 

• Lokal løndannelse, jf. § 8. 
o Der kan aftales lønforbedringer til ikke-ledende terapeuter i form af trin eller tillæg til de i 

overenskomstens § 5 beskrevne grundlønninger. 

Regional grundløn og funktionsløn 
Til ikke-ledende terapeuter kan der ved enighed mellem parterne undtagelsesvis aftales en - i forhold til 
overenskomstens regler herom - afvigende grundløn. 

Herudover kan der ydes funktionsløn efter en konkret vurdering for ganske særlige funktioner der knytter 
sig til den konkrete stilling. 

Regional kvalifikationsløn opdeles i henholdsvis: 
• uddannelsesbetinget kvalifikationsløn der som udgangspunkt forhandles centralt mellem 

Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland med inddragelse af 
sektorerne 

kvalifikationsløn for personlige og/eller faglige kvalifikationer efter en konkret individuel 
vurdering forhandles decentralt idet begge foreninger har uddelegeret 
forhandlingskompetencen til tillidsrepræsentanterne, 

Regional resultatløn til ikke-ledende terapeuter vil som udgangspunkt anvendes til at honorere 
opnåelse af på forhånd angivne ledelsesmæssige mål. Eller som honorering af en særlig indsats. 

I Region Nordjylland vil centrale tillæg som udgangspunkt udelukkende blive udmøntet efter 
overenskomstens regler og med de aftalte satser herfor. 



3. Regional aftale om funktionstillæg til ikke-ledende terapeuter. 

Funktionstillæg som stedfortræder 

Til ikke-ledende terapeuter i Region Nordjylland, der er pålagt funktionen som stedfortræder eller 
souschef for terapeuter med ledelse ydes et funktionstillæg på 13.900 kr. 

Parterne er i øvrigt enige om følgende vedrørende funktionstillægget: 
er angivet i årligt grundbeløb ( 1 . januar 2006-niveau) 
er beregnet ud fra fuldtidsbeskæftigelse 
ophører uden opsigelse overfor den enkelte, hvis pågældende ikke længere varetager den 
nævnte funktion 
er pensionsgivende i henhold til bestemmelserne i overenskomst for ikke-ledende 
personale på Sundhedskartellets område 
udmøntes med 1/12 af det årlige tillæg ved de ordinære månedslønsudbetalinger 
kan modregnes i eventuelle fremtidige lønstigninger der er en følge af centrale / 
decentrale kollektive aftaler hvis begrundelsen for disse stigninger er den samme 
kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel og 
kan ændres ved enighed mellem parterne. 



4, Regional forhåndsaftale om uddannelsesbetinget kval i f ikat ionsløn t i l ikke-
ledende terapeuter. 

a. Til ikke-ledende terapeuter der har bestået en relevant diplomuddannelse og anvender uddannelsen i 
deres daglige arbejde, ydes som uddannelsesbetinget kvalifikationsløn et tillæg på 7.500 kr. 

b. Til ikke-ledende terapeuter der har bestået en relevant master- eller kandidatuddannelse og anvender 
uddannelsen i deres daglige arbejde, ydes som uddannelsesbetinget kvalifikationsløn et tillæg på 12.300 
kr. 

c. Denne forhåndsaftale er ikke til hinder for, at der konkret kan vurderes og aftales yderligere 
uddannelsesbetinget kvalifikationstillæg f.eks. for relevant special-uddannelse. Hvis uddannelsen i øvrigt 
er i brug i den konkrete stilling. 

Bortfald. 
ad a) Tillægget ophører uden opsigelse overfor den enkelte, hvis pågældende ikke længere arbejder 
inden for overenskomstområdet. Eks.vis oprykkes til en lederstilling. 

ad b)Tillægget ophører uden opsigelse overfor den enkelte, hvis pågældende ikke længere arbejder 
inden for et funktionsområde hvor uddannelsen er relevant. Eventuelle tvivlstilfælde om hvor vidt en 
uddannelsen er relevant og er i brug i den konkrete stilling afklares og forhandles konkret mellem 
Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland med faglig bistand fra den 
lokale ledelse. 

Parterne er i øvrigt enige om følgende vedrørende uddannelsesbetingede kvalifikationstillæg: 
• er angivet i årligt grundbeløb ( 1 . januar 2006-niveau) 
• er beregnet ud fra fuldtidsbeskæftigelse 
• er pensionsgivende i henhold til bestemmelserne i overenskomst for ikke-ledende 

personale på Sundhedskartellets område 
• udmøntes med 1/12 af det årlige tillæg ved de ordinære månedslønsudbetalinger 
• kan modregnes i eventuelle fremtidige lønstigninger der er en følge af centrale / 

decentrale kollektive aftaler hvis begrundelsen for disse stigninger er den samme 
• kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel og 
• kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Bemærkninger: 
Forhåndsaftalens primære formål er at honorere kvalifikationer som er i brug hos ikke-ledende 
terapeuter. Dette formål udelukker ikke genforhandling af tillæg ved overgang til nyt overenskomst
eller funktionsområde. Helt i overensstemmelse med den gældende praksis der allerede er for 
forhandling mellem parterne i de nævnte situationer. 



5. Regional forhåndsaftale om ikke-ledende terapeuter der arbejder med 
centrale fokusområder der kendetegner udvikl ingsopgaver 

Sagen forhandles med udgangspunkt i centrale fokusområder kendetegnende terapeuter der arbejder 
med udviklingsopgaver, hvor udviklingsterapeuten er medansvarlig for: 

at understøtte og sikre strategisk organisationsudvikling i afdelingen 
• at initiere, støtte og varetage afdelingens forsknings- og udviklingsarbejde 
• at initiere, støtte og varetage kvalitetsarbejde i afdelingen (selvstændigt og i samarbejde med 

andre) 
• at implementere evidensbaseret ergo- og fysioterapi i afdelingen 
• at understøtte kompetenceudvikling af afdelingens personale. 

På ovennævnte grundlag er parterne enige om, at regionens ikke-ledende terapeuter der arbejder med 
centrale fokusområder der kendetegner udviklingsopgaver på fuld tid fra 1. april 2009 generelt aflønnes 
som følger: 

1. med indtil 5 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres på 
løntrin 4 + et funktionstillæg på 29.200 kr. årligt for stillingens indhold 

2. efter 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres 
udviklingsterapeuter på løntrin 8 + et funktionstillæg på 8.400 kr. årligt for stillingens 
indhold 

• Ikke-ledende terapeuter der arbejder med udviklingsopgaver på fuld tid jfr. ovennævnte 
punkt 1 og 2 ydes herudover et uddannelsesbetinget kvalifikationstillæg på 7.500 
kr. årligt for bestået relevant diplomeksamen hvis uddannelsen er i anvendelse i praksis. 

• Ikke-ledende terapeuter der arbejder med udviklingsopgaver på fuld tid jfr. ovennævnte 
punkt 1 og 2 ydes herudover et uddannelsesbetinget kvalifikationstillæg på 12.300 
kr. årligt for bestået relevant master- eller kandidateksamen hvis uddannelsen er i 
anvendelse i praksis. 

• Ikke-ledende terapeuter der arbejder med udviklingsopgaver på fuld tid jfr. ovennævnte 
punkt 1 og 2 ydes herudover et kvalifikationstillæg på 6.400 kr. årligt for 
dokumenteret klinisk erfaring, viden om og erfaring med uddannelse, undervisning og 
udvikling af ergo- og fysioterapien samt viden om og erfaring med projektledelse og 
forskningsarbejde. Kvalifikationstillægget vurderes og aftales efter en konkret 
ledelsesmæssig vurdering. 

Parterne er i øvrigt enige om følgende vedrørende ovennævnte grundlønninger og tillæg: 
• grundløn er I henhold til overenskomstens regler herom 
• tillæg aftales og angives i årligt grundbeløb ( 1 . januar 2006-niveau) 
• grundløn og tillæg er beregnet ud fra fuldtidsbeskæftigelse 
• aflønningen ophører uden opsigelse overfor den enkelte, hvis pågældende ikke længere 

varetager de nævnte funktioner 
• grundløn og tillæg er pensionsgivende i henhold til bestemmelserne i overenskomst for 

ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område 
• grundløn og tillæg udmøntes med 1/12 af det årlige tillæg ved de ordinære 

månedslønsudbetallnger 
• aftalen kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel og 
• aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Herudover er der enighed om, at lønændringer via denne aftale reduceres som følge af eventuelle 
fremtidige lønstigninger, der er en følge af centrale/decentrale kollektive aftaler, såfremt begrundelsen 
for sådanne stigninger er den samme. 

Denne generelle forhåndsaftale er ikke til hinder for, at der konkret kan vurderes og aftales yderligere 
kvalifikationstillæg for eksempel for særlige kvalifikationer og/eller relevant specialuddannelse. 

Ligeledes er denne generelle forhåndsaftale er ikke til hinder for, at der konkret kan aftales en 
forholdsmæssig aflønning af regionens terapeuter der arbejder med udviklingsopgaver på deltid. Normalt 
mindst på halv tid. 



6. Sektorvise forhåndsaftaler for regionens ikke-ledende terapeuter, 

Der henvises til vedlagte bilag: 
5a, (NT_) Forhåndsaftaler for Sygehus Thy-Mors 
5b. (3_) Forhåndsaftaler for Sygehus Himmerland 
5c. (H_) Forhåndsaftaler for Sygehus Vendsyssel 
5d. (1_) Forhåndsaftaler for Aalborg Sygehus 
5e. (E_) forhåndsaftaler for Psykiatrien 

hvor de nævnte forhåndsaftaler er anført. 
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7. Regional aftale om løngaranti og udligningstillæg for ikke-ledende terapeuter. 

Løngaranti 
Hvis aflønningen efter denne rammeaftale medfører en lavere aflønning end før overgangen til 
rammeaftalen ydes et udligningstillæg svarende til forskellen mellem den nye løn og den hidtidige løn. 

Modregningsadgang 
Der kan ske modregning i udligningstlllægget i forbindelse med fremtidig lønforbedringer. Det aftales i 
forbindelse med ydelse af fremtidige lønforbedringer om der skal ske modregning i udligningstillægget. 



8. Opsigelse og pvr ige v i lkår for af talen 

Denne rammeaftale har virkning fra den 1 april 2009 - med mindre andet fremgår under de enkelte 
afsnit, eller for de enkelte medarbejdere og fra samme dato erstatter rammeaftalen samtlige tidligere 
aftalte amtslige og lokale aftaler for Region Nordjyllands ikke ledende terapeuter 

Viiklr for lønforbedringer fremgår af de enkelte delaftaler 

Rammeaftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på tre måneder til udgangen af en måned 

Når rammeaftalen ophører, kan der ikke ydes lønforbedringer i henhold til denne aftale Dog gælder: 
• For funktionsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte, at løntillæg bevares, så længe den 

pågældende varetager funktionen/arbejder i stillingen. 
Tor kvalfflkationsbestemte lønforbedringer samt grundlønsfarbedringer gælder, at lønforbedringen for 
den enkelte ansatte bevares medmindre der opnas enighed om andet mellem parterne 

Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne 
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