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Aftale om frivilligt ekstra arbejde for fysio- og er
goterapeuter indgået mellem 

Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen 
og Sygehus Nord 

Aftalen er indgået i henhold til arbejdstidsaftalens §16 om honorering og vilkår for fri
villigt ekstra arbejde. 

Målet er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor der generelt er balance mellem 
opgaver og ressourcer i afdelingen/afsnittet. Vakante stillinger søges besat hurtigst mu
ligt. 

Aftalen omfatter alene fysio- og ergoterapeuter, som i forvejen er ansat på månedsløn i 
Sygehus Nord. 

Ved frivilligt ekstra arbejde forstås arbejde som ikke kan udføres inden for rammerne af 
gældende overenskomster og aftaler herunder reglerne om overarbejde og merarbejde. 
Frivilligt ekstra arbejde vil typisk finde sted, hvor der er tale om aktiviteter, der er plan
lagte (og ikke akutte) og aktiviteter der er tids- og opgavemæssige afgrænsede. 

Frivilligt ekstra arbejde kan endvidere anvendes over en periode, hvor der skønnes at 
være ubalance mellem personaleressourcer og opgaver. 

Det er således frivilligt for den enkelte fysio- og ergoterapeut at deltage i aktiviteter i 
henhold til denne aftale. 

Den lokale aftale kan anvendes i følgende situationer: 

• Længerevarende vakancer - afhængig af afdelingens øvrige ressource situation og 
aktivitet. 

• Ferieafvikling - afhængig af afdelingens øvrige ressourcesituation og aktivitet 
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• Sygefravær af længere varighed - afhængig af afdelingens øvrige ressource- situa
tion og aktivitet, 

• Planlagt meraktivitet, som ikke kan indpasses i det daglige arbejde 

• Afvikling af ventelister 

Sædvanligt overarbejde og merarbejde kan fortsat finde sted som hidtil, og anvendes i 
mere akutte situationer, hvor arbejdssituationen gør det nødvendigt at færdigbehandle 
patienter, hvor kollegaer f.eks. er fraværende på grund af sygdom, barns sygdom eller 
lignede. 

Honorering: 
Der er aftalt følgende honorering: 

Dagtjeneste mandag til søndag 
Den samlede timeløn (grundløn + faste tillæg) + 75 %. Hertil kommer honorering for 
arbejde på særlige tidspunkter jf. arbejdstidsaftalens § 11. 

Dagtjeneste søgnehelligdage 
Den samlede timeløn (grundløn + faste tillæg) + 128 %. Hertil kommer honorering for 
arbejde på særlige tidspunkter jf. arbejdstidsaftalens § 11. 

Ovennævnte honorering er aftalt som pensionsgivende løn. Honoreringen indgår i be
regningen af feriegodtgørelse. 

Timerne indgår ikke i beregningen af normtimer. 

Vagtens varighed og aflysning 
Som udgangspunkt aftales vagtens varighed i overensstemmelse med den normale tje
nestes varighed. Der kan undtagelsesvis aftales vagter afkortere varighed når arbejdet 
sker i forlængelse af den normale tjeneste. Vagten kan i særlige tilfælde afly
ses/annulleres med et gensidigt varsel på 24 timer. 

Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljølovens bestemmelser er gældende i forbindelse med frivilligt ekstraarbejde. 
Der er således en gensidig forpligtelse fra leder og medarbejder til at overholde fri
døgns- og hviletidsbestemmelserne. Ved deltagelse i frivilligt ekstra arbejde, skal be
stemmelserne om 11 timers hviletid mellem deltagelse i afvikling af frivilligt ekstra ar
bejde og fremmøde i ordinær tjeneste overholdes, med mindre der på stamafdelingen er 
indgået aftale om nedsættelse af hviletiden til 8 timer. 
Der henvises i øvrigt til Regionens arbejdsmiljø- og stresspolitik. 

Sygdom 
Ved sygdom ydes honorering svarende til normaltjeneste for den pågældende vagt. 
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Den lokale aftale 
Afdelingsledelsen og tillidsrepræsentanten drøfter i de enkelte tilfælde, og bliver enige 
om betingelserne for anvendelse af denne aftale er opfyldt. Herefter indgås der lokalt 
(afdelingsniveau) en aftale om de konkrete vagter/perioder eller lignende, som skal af
lønnes efter aftalen. Der anvendes den af HR afdelingen udarbejdede skabelon. 

Honorering sker i den efterfølgende måned efter at arbejdet er udført. 

Tillidsrepræsentanten holdes løbende orienteret om forbruget af FEA-vagter ved at 
modtage kvartalsvis opgørelse pr. afdeling. Såfremt der er et særligt højt forbrug, drøf
tes situationen mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. 

Ledelsesansvar 
Under deltagelsen i afvikling af frivilligt ekstra arbejde efter denne aftale refererer med
arbejderen til den faglige ledelse på det sted, hvor aktiviteten finder sted. 

Gyldighed og opsigelse 
Aftalen er gældende fra i. april 2009. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måne
ders varsel. Ved enighed mellem parterne kan aftalen ændres uden forudgående opsi
gelse. Aftalen evalueres i september 2009. 

Alle tidligere FEA aftaler indgået i Sygehus Nord bortfalder samtidig med denne aftales 
ikrafttrædelse. 
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