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N Y H E D S B R E V 

 
FOA - Fag og Arbejde og Psykiatrien i Region Syddanmark er i forbindelse med lønforhandlingen 
pr. 1. april 2010 blevet enige om at lave en række aftaler, der skal gælde for hele psykiatrien 
(såkaldte forhåndsaftaler, der udløses automatisk når man opfylder betingelserne).  
Lønnen er nu fastsat ud fra de samme principper uanset hvor i psykiatrien man er ansat som social- 
og sundhedspersonale, men dog således at ingen vil gå ned i løn i forbindelse med 
harmoniseringen. 
 
Det betyder, at alle tidligere forhåndsaftaler fra de gamle amter og centre er ophævet og de nye er 
trådt i kraft pr. 1. april 2010.  
For nuværende ansatte vil ændringerne først kunne ses på lønsedlerne den 30. april 2011.  
Nyansættelser fra 1. marts 2011 vil blive indplaceret efter de nye forhåndsaftaler 
 
Dette nyhedsbrev er lavet for at beskrive de nye forhåndsaftaler, men også den videre proces, idet 
de nye forhåndsaftaler kun er første skridt på vejen.  
 
Ved aftalen om den nye lønprofil for social- og sundhedsassistenter og plejere har vi i første 
omgang haft fokus på de centrale forhåndsaftaler, der skal gælde for hele Psykiatrien. Ved næste 
forhandlingsrunde (når der er tildelt nye lønmidler) vil der først være fokus på en evaluering af den 
centrale forhåndsaftale, og derefter på de lokale forhandlinger, hvor der bl.a. skal laves nye 
forhåndsaftaler m.v. for den enkelte afdeling.  
 
 

Overenskomsten 
Kvalifikationsløn (løntrin) på grundlag af grunduddannelsen videreføres uden ændringer. 
Tillæg for lukket sikret afsnit og tillæg for retspsykiatriske afsnit er indeholdt i psykiatritillæggene. 
 
 

Forhåndsaftalen for Psykiatrien 
Psykiatritillæg: 
Psykiatritillæg 1 gælder for medarbejdere ansat på integrerede åbne/lukkede afsnit.  
Psykiatritillæg 2 gælder for medarbejdere ansat i retspsykiatriske afsnit. 
Psykiatritillæg 3 gælder for medarbejdere udelukkende med ambulantfunktioner og /eller 
udadgående funktioner. 
 
 

Praktikvejledning:  
Der er aftalt et funktionstillæg for praktikvejledning, når man har funktionen. 
 
  

Uddannelse: 
Der er aftalt honorering for relevant sundhedsfaglig diplomuddannelse.  
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Kvalitetsmedarbejder 
Såfremt en medarbejder er udpeget som kvalitetsmedarbejder, er honoreringen aftalt. 
 
 

Harmoniseringstillæg m.v. 
Til de medarbejdere, der har tillæg for mere end det de nye forhåndsaftaler udmønter, er der lavet 
aftaler, der bl.a. skal være med til at sikre at ingen kommer til at gå ned i løn i forbindelse med 
harmoniseringen. 
Den løn der ligger ud over de overenskomstmæssige tillæg og forhåndsaftaler ydes som henholdsvis 
personlig kvalifikationsløn og/eller harmoniseringstillæg. 
 
 

Kompetencemodel 
Der er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 3 ledere fra Psykiatrien og 3 FOA-
repræsentanter, med henblik på at udarbejde en model til kompetencevurdering af den enkelte 
medarbejder. Efterfølgende optages der forhandling om en eventuel honoreringsaftale. 
 
 

Information 
Forhåndsaftalerne kan i deres helhed ses på Psykiatriens Intranet under  
HR og Personale/Personaleinformation. 
Linket direkte til Personaleinformation er http://intranet.psykiatrienisyddanmark.dk/wm324045 
 
Har du brug for yderligere information, bedes du kontakte din tillidsrepræsentant. 
 
 
Nyhedsbrevet er udarbejdet og udsendt i samarbejde mellem FOA - Fag og Arbejde og Psykiatrien i 
Region Syddanmark. 
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