
Aftale om arbejdstilrettelæggelse ved socialpsykiatrisk boform Visborggaard. 

Aftalen er indgået i henhold til Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. 

Formål med aftalen: 

• At tilgodese personalets ønske om at få sammenhængende tjenester, således at bl. a. privat 
transporttid minimeres. 

• Ledelsens ønske om at have kontinuitet i behandlingsforløbet i forhold til beboerne. 
• Ledelsens ønske om at sikre, at sjældent forekommende - akut tilspidsede - situationer om 

natten kan håndteres på betryggende måde. Det er herved forudsat at opkald vil forekomme 
yderst sjældent. 

• I en periode at afklare behovet for tilstedeværelse i forbindelse med optaget af en ny 
beboergruppe. 

Aftalens indhold: 
Der etableres et "vagtlag" med følgende fortløbende tjenester: 

Normaltjeneste 16.00 - 24.00 efterfulgt af en 
Rådighedstjeneste fra vagtværelse fra kl. 00.00 - 08.00 efterfulgt af en 
Normaltjeneste fra kl. 08.00 - 16.00 

"Vagtlaget" etableres alle ugens dage. 

De præsterede timer indgår i normtimeregnskab, med tjenesteværdierne anført i 
overenskomsterne/arbejdstidsaftalerne. 
Evt. opkald honoreres i henhold til arbejdstidsaftale/overenskomst 

Evt. tillæg for arbejde på særlige tidspunkter honoreres i henhold til 
overenskomsterne/arbejdstidsaftalerne. 

Det er forudsat at 5 personer indgår i vagten. Det er således forudsat at tjenesten varetages hvert 5. 
døgn. 

Deltagelse i vagtlaget er frivilligt, og den enkelte der indgår i tjenesten tilkendegiver skriftligt, at 
pågældende ønsker at indgå i vagten på de anførte betingelser. 

Ved fravær på grund af ferie, sygdom m. v. kan hyppigheden dog forøges. Det forudsættes dog, at 
der søges vikardækning i så vid udstrækning som muligt. Evt. vikarer tilkendegiver ligeledes 
skriftligt, at man ønsker at påtage sig vagten på de anførte betingelser. 

Det er forudsat at opkald i rådighedsvagten vil være sjældne. 
Er der opkald er der dog enighed om, at den efterfølgende normaltjeneste først må tiltrædes, når der 
er opnået 8 timers sammenhængende hvile efter afslutningen af tilkaldet. Den tid, hvori den ansatte 
af denne grund er fraværende fra den efterfølgende normaltjeneste betragtes som afspadsering. 



Evaluering/opsigelse. 

Nærværende aftale evalueres senest efter et år. 
Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen kan dog ophæves ved enighed 
mellem parterne. 
Der er enighed om, gensidigt at følge opkaldsfrekvensen, og såfremt denne viser en stigende 
tendens, skal der så hurtigt som muligt gennemføres ændringer i vagten, således den øgende 
belastning tilgodeses. 

Tiltrædelse 
Det er en forudsætning for aftalens gennemførelse, at alle involverede organisationer kan tiltræde 
denne. 
Aftalen træder i kraft ved tiltrædelsen. 

Involverede organisationer: 

Fag og Arbejde FOA. 
Dansk Sygeplejeråd. 
Ergoterapeutforeningen. 

Aalborg den:_ 

For Region Nordjylland For Socialpædagogernes Landsforbund 

For FOA For DSR 

For Ergoterapeutforeningen 


