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Lokalaftale for visitatorer* 
(sygeplejerske/ergoterapeut/fysioterapeut) 

ansat i Varde Kommune - virksomheden Social og Handicap 
for arbejde på lørdage og søgnehelligdage 

i forbindelse med implementering af SÅM;BO. 
Gældende fra I. december 2009 

Aftalen: 

Aftalen bygget' på Sundheds&ftalens delaftale "Samarbejde om borger/patientforløb", 
samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark 
(SAM.-BO). 

Ifølge SAM;BO kan Visitationen maksimalt afholde to sammenhængende lukkedage, og der indgås 
derfor aftale om opgavevaretagelsen i forbindelse med helligdage / særlige fridage. 

Parterne Indgår aftale om tjenesteordning for visitatorer ansat i Virksomheden Social og Handicap, 
Visitationen for at sikre on affektiv arbejdsgang. 

Visitator skal løse komplekse udskrivningsopgaver med behov for udvidet koordinering, herunder 
blandt andet videreformidle oplysninger om borgeren i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset, 
Behandle forløbsplaner på ukendte borgere, dvs, borgere d&r ikke er kendte hos en leverandør, 
Evt. øvrige opgaver aftales mellem loder og visitatorer. 

Det er frivilligt for visitatorerne, om de ønsker at deltage i tjenesteordningens 

Tjenesteordningen foregår som udgangspunkt på ar bejdsplacfsen, men kan efter aftale me'd ledolsen 
foregå fra visitators bopæl. 

(Vedr patienter, der Indlægges eflei fi&lag kl 16, og som ønskes udskrévqt mandag, (<o>ltl}iuBrkerer sygehitfdg 
kommune som ved farløb under 24 timer; det betyde), at der ikke fo'itterfa forfoi løbtyfan I Weekenden) 

Aftalens administration og varsel om ændring: 

Ledelsen sørger for, efter diaiog med visitatorerne, at der minimum i måned forud fpr en 
tjenesteperiodes påbegyndelse ar aftalt, hvilke dage der skal arbejdes* og hvem der har ansvaret for 



opgavevaretagelsen, Visitatorerne har forud herfor mulighed for at melde sig til, hvilke tjenester de 
ønsker at påtage sig, og ledelsen beslutter herefter, hvem der varetager opgaverne på de 
pågældende dage, (Det bemærkes, at der for arbejde i julen 2009 ikke gælder den nævnte frist på I 
måned) 

Det er aftalt, at visitatorerne har mulighed for at ændre, bytte eller overdrage tjenesten tit en 
kollega, Visitatorer, der aftaler og benytter sig af denne mulighed, har selv ansvaret for at sondre i 
planen og for at aftalen overholdes, 

I tilfælde af sygdom eller andet lovligt forfald, gives meddelelse til den ansvarlige, jfr. interne 
retningslinjer i afdelingen. 

Væsentlige ændringer i tjenesteordningen fra ledelsens side kan ske med et varsel på 4 uger. 

Vagtplart, arbejdstid og t jenesteperiode; 

Første gang er der tale om en projektperiode gældende fra den 1. december 2009 til den i S. juni 
2010. 

Der udarbejdes en vagtplan efter dialog mellem ledelse og visitatorer over helligdage og særlige 
fridage, der skal indgå i tjenesteordningen. 

Arbejdstiden vii som udgangspunkt være fra kl. 8,00 - 16,00, og der skal være en visitator til at løse 
opgaven de pågældende dage. 

Der skal aftales tjenesteordning på følgende dage: 

> Påske lørdag 
> I, maj fra kl, 12,00 - 16.00, nar den falder på en fredag 
> Store Bededag 
> Pinse lørdag (eller 2. pinsedag) 
> Grundlovsdag fra kl. 12,00 - 16.00, når den falder på en fredag 
> Julen (aftales fra år til år alt efter, hvordan den falder) 

> Fredag efter Kr, Himmelfartsdag (er en aim. dag, derfor ydes åer Ikke ekstra betaling) 

Honorering og udbetal ing: 

Parterne er enige om, at der er tale om frivilligt ekstraarbejde, og at der»ajene honoreres, fp/r*fe 
vagter som visitator påtager sig og reelt udfører. 

Tjenesteordningen for de vagter visitator pålager sig, ligger ud over visitntors: normerede 
arbejdstid, 

Der ydes en arbejdstidsbestemt ydelse på kr, 6.000 ($HK - 1. 1.06-nlve;tø} / kr. 5.300. (3 U3-00 
niveau) med tiltag af feriepenge og pension pr, vagt (8 timer) pr. visltafeor. For de særlige fridage, 
maj og Grundlovsdag, hvor der arbejdes fra kl. 12.00-16,00, ydes der betaling på kr. 3.000 (SHK -
1. 1,06-niveau) / kr. 2.650 (31/3-00-niveau) med tillæg af feriepenge og pension. 
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Udbetaling af ydelsen skor efter indberetning til Personale fra ledeisen i Virksomheden Social og 
Handicap i måneden efter, at tjenesten har været afholdt. 

Ikrafttræden og opsigelse: 

Aftalen træder i kraft den I, december 2009. 

Det er aftalt, at der er tale om en projektperiode gældende fra den I. december 2009 til den 15. 
juni 2010, Aftalen evalueres ultimo juni måned 2010. 

Aftalen kan endvidere af hver af parterne skriftligt opsiges til den 1. i en måned med 3 måneders 
varsel, Såfremt én organisation opsiger aftalen, har det ikke nødvendigvis betydning for de øvrige 
organisationer, med mindre dette aftales. 

Ved parternes enighed kan aftalen ændres uden forudgående opsigelse. 

•& * * * * * * '-w 

Aftalen tiltrædes 

Den f*r 1 tZ_. 2009 

l^dkM^bsailv 
Varde Kommune 

?, 
DSR Ergoterapeutforeningen 

/ / "l %<r< 
Danske Fysioterapeuter 

3/3 


