
Arbejdstidsaftale for ergoterapeuter i weekendvagt. 
Der er en ergoterapeut på vagt enten lørdag eller søndag. Honorering følger det centralt aftalte i 
forhold til week-end arbejde. Afdelingsterapeut, ansvarlig for vagter, planlægger en fast rulleplan, 
hvor hver ergoterapeut har vagt max. hver 6. weekend. Senest 4 uger inden vagten kender 
medarbejderen sine vagtdage. 
Ved behov kan ergoterapeuterne indbyrdes bytte vagtdage. 
Formålet med vagtordningen er, at perioder uden ergoterapeut begrænses til enkeltstående dage. 
Weekendvagten indgår som en del af normtiden med mindst 6 timers varighed og højst varighed 
svarende til det timeantal, som erstatningsfridagen udgør. 
Ergoterapeuten vælger selv, om vagten skal ligge lørdag eller søndag. Afdelingen får besked i ugen 
optil. Det er ergoterapeuterne selv, der på nuværende tidspunkt, ønsker at kunne vælge frit mellem 
lørdag og søndag. Såfremt terapeuterne eller afdelingen på et senere tidspunkt ønsker dette ændret 
til en fast dag, tages det op. 
Weekendvagten honoreres med 40 % af 6 timer og de præsterede timer derudover, som 
afspadseringstimer., svarende til taksten jf. OK. 
Erstatningsfridag tilstræbes afholdt den efterfølgende uge og svarer til timetallet for vagtdagen. Af 
hensyn til gruppen planlægges erstatningsfridagen senest 4 uger før afholdelse. 
Optjente afspadseringstimer kan gemmes uendeligt, dog max. svarende til 2 uger. 
Nyansatte og vikarer indgår på lige fod med fastansatte i vagtordning. Nyansatte med behov for 
oplæring, får dette før første vagt. 
Ved akut opstået sygdom indkaldes ikke vikar. Den sygemeldte ergoterapeut giver afsnit N61 
besked om, at der denne dag ikke kommer vagt som planlagt. 

Der indgår helligdage i vagtordningen, fordelt med: 
2 dage i påsken (langfredag og påskedag) 
1 dag ved St. bededag (lørdagen) 
1 dag i Pinsen (Pinsedag =søndagen) 
1 -2 dage i julen - afhænger af julens placering i ugen - kan variere. Typisk er 1. juledag 
vagtdækket. 
P.S. vedr. helligdage gælder aftalen fra 2010 
Prioritering af opgaver på vagt: 
1. Vurdering af nyindlagte apopleksipatienter (NIP) 
2. FOTT 
3. Ødembefordring 
4. Udlevering af trykaflastende puder ved fare for tryksår. 
Ergoterapeuterne skriver fredag eftermiddag patienter med disse behov på en liste til den 
vagtbærende ergoterapeut. 

Der sigtes mod at harmonisere arbejdstidsaftalerne i Sygehus Nord, og HR-afdelingen vil vende 
tilbage snarest muligt. Ergoterapeuterne går i vagt efter denne aftale i Roskilde. 
I tilfælde af, at en ergoterapeut fratræder sin stilling afspadseres evt. opsparede timer inden 
fratræden, eller, hvis ergoterapeuten ønsker det, udbetales de opsparede afspadseringstimer. 
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