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indgået py. i. januar 2021.

Til ansatte ved Else I-lus ydes der løntillæg i henhold til denne forhåndsaftales bestemmelser i
form af funktionstillæg for at være medicinansvarlig ved Else Hus.

Beløbene i denne forhåndsaftale er pensionsgivende og opgivet i 31/3-2018 niveau. Mie tillæg
reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesnormen.

Medlicinansvarlig
Der ydes et funktonstlllæg på kr. 7.500 i årligt grundbeløb til ansatte på Else Hus for an
satte på følgende overenskomster:

Overenskomst for socialpædagogisk personale ved dogninstitutioner mv. indgået mellem Re
gionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogerne, 32.38.

Tillægget ydes når man
• har gennemført Region Sjællands basis og udvidede medicinkursus,
• kender Den danske Kvalitetsmodeis standard for medieinhåndtering og det regionale

retningsgivende dokument for medicinhåndtering i Region Sjælland,
• kender den individuelle horgers medicin og dennes medicins virkning/hivirkning.
• er ansvarlig for dagligt opslag og ajonrføring af medicinmodul via FMK,
• kender og kan anvende Sensum One’s medicinmodul,
• i praksis fungerer som inedicinansvarlig.

Lønforbedringer begrundet i varetagelse at’ funktioner oppebæres, når forudsætnin
gerne for ydelser er til stede dvs, når medarbejdere indtræder i den aftalte funktion med de
ansvarsomrder, kompetencer og opgaver funktionen indebærer.

Tillæg

.

bortfalder uden yderligere varsel når:
Når tidsbegrænsede funktioner ophører
Når medarbejderen efter eget ønske udtræder af funktionen
Når medarbejderen efter eget ønske fratræder stillingen, som funktionen er knttct
til.

I øvrige tilfælde gælder medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel,

__________

I



Modregning
Hvis en medarbejder efter denne forhåndsaftale opnår tillæg eller løntrinsforbedringer for
funktioner/personlige kompetencer, som medarbejderen allerede honoreres for, sker der
modregning i eksisterende tillæg/løntrin, med mindre andet fremgår.

Opsigelse eller ændringer af aftalen
Denne aftale kan opsigcs med 3 måneders gensidigt varsel til ndgangen af en måned. Opsi
gelse skal altid være ledsaget af en begrundelse. Medfører opsigelse af denne forhåndsaftale
væsentlige vilkårsændringer for den enkelte medarbejder gælder overenskomstens bestem
melser.

Aftalen kan begæres genforhandlet såfremt blot en af parterne anmoder om det og kan gen-
forhandles på et hvilket som helst tidspunkt, hvis begge parter er enige herom.

Ikrafttræden
Hvor intet andet er anført træder aftalen i kraft i. januar 2021 og erstatter evt, tidligere ind
gåede forhåndsaftale. For allerede ansatte medarbejdere, der op4der kravene, yders tillæg-
get med virkning fra i. september 2020.

ris oa
t ii. 4616 1820 Fax 4616 1840 ::4imflevej 50. 1t, 4100 RingstedTlf. 7248555Q. midLsjaelIafld©Sidk

Dato: ii.. . Dato:

9


