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Kapitel 1. Indledning

§ 1. Overenskomstens område

S/k. 1
Overenskomsten omfatter og gælder for

• Ansatte (herunder specialkonsulenter og chetkonsulenter) med akademisk baggrund
(DJ0Fere og magistre m.v.))

• Ansatte (herunder specialkonsulenter og chefkonsulenter) med sundheds faglig baggrund
(sygeplejersker/DSR m.v.)

• Ansatte (herunder specialkonsulenter og chefkonsulenter) med journalistisk baggrund
(Dansk Journalistforbund)

• Administrativt personale, herunder afdelingskoordinatorer og specialister (HK 'ere) og

• Husassistenter(FOA)

ansat i Dansk selskab for Patientsikkerhed og PS!mprove Aps og som ikke har personaleledelses-
funktioner.

Kapitel 2. Løn

§ 2. Generel løn udvikling

S/k. 1
Lønregulering finder sted en gang årligt i oktober. Lonnen skal udvikle sig sammenligneligt med den
kommunale lønudvikling og i ovrigt folge markedsudviklingen på det private arbejdsmarked, under
hensyntagen til selskabets okonomiske situation, således at alle over tid oplever Ion fremgang.

Stk. 2
Forud for den årlige lonregulering drøftes og aftales storrelsen af lonreguleringen og fordelingen
mellem generel- og individuel Ionudvikling med tillidsrepræsentanten. De aftalte generelle lonstig-
ninger sker på den samlede Ion.

§ 3. Individuellønudvikling

S/k. 1
Lonnen aftales med den enkelte medarbejder og dækker de funktioner, der forventes varetaget på
baggrund af den enkelte medarbejders kvalifikationer og i forhold til den enkelte stillings indhold.

S/k. 2
Lonnen skal for alle grupper omfattet af overenskomsten udgore mere end den laveste løn, inklusi-
ve centralt aftalte tillæg, som en tilsvarende medarbejder, med tilsvarende anciennitet og erfaring i
en kommune vil have krav på i henhold til de kommunale overenskomster.

Stk. 3
Der afholdes en årlig Ionsamtale med hver enkelt medarbejder. Lonreguleringen ydes pr. 1. oktober.
Der kan undtagelsesvis ydes lonforbedringer udenfor den fastsatte lonreguleringsdato.
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Kapitel 4. Øvrige ansættelsesvilkår

§ 6. Arbejdstid

S/k. 1
Den gennemsnitligt ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer.

S/k. 2
Personale kan ansættes på deltid.

S/k. 3
Arbejdstiden er fleksibel og medarbejderen tilrettelægger selv arbejdstiden, som normalt placeres på
hverdage fra mandag til fredag. Der kan være behov for arbejde uden for normal arbejdstid og i
weekender, bl.a. i ifm. rejseaktivitet. Rejsetid betragtes som arbejdstid. Hvis der i en længere periode
har været ekstraordinært forekommende arbejde udover 37 timer, skal lederen og medarbejderen
drofte og planlægge, hvordan det håndteres.

S/k. 4
Hvis den daglige beskæftigelse er fire timer eller derover inkluderer arbejdstiden 1/2 tim.es daglig be-
talt spisepause. Hvis den daglige beskæftigelse er på under fire timer inkluderer arbejdstiden ikke
splsepause.

S/k. 5
Spisepauser. der afholdes i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og/eller PS!mprove Aps afholdes
med tilkaldepligt.

S/k. 6
Juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag samt helligdage er fridage med løn. 1. maj er fridag
med Ion fra kl. 12.00.

§ 7. Overarbejde

S/k. 1
For administrativt personale, herunder afdelingskoordinatorer og specialister (J-lK' ere) og husassi-
stenter gælder nedenstående regler i nærværende bestemmelses stk. 2 - 4.

Stk. 2
Ekstraordinært forekommende overarbejde skal i videst muligt omfang godtgores med erstatnings-
frihed.

Stk. 3
Der ydes erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede ekstraordinære overarbejde med
tillæg af 50% og 100%, jf. stk. 4. Tidspunktet for afspadsering af overarbejde skal være fastlagt in-
den 3 måneder efter udlobet af den måned, hvori overarbejdet er ud fort.

S/k. -f.
Overarbejde, der udbetales for ekstraordinært overarbejde, der ikke afspadseres i de første 3 timer
efter normal arbejdstids ophor og overarbejde i indtil 3 timer på arbejdsfri lordage for kl. 12 betales
med timeion med et tillæg på 50%. For alle øvrige overarbejdstimer betales timeløn med et tillæg på
100°/.,. Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslonnen, jf. §3.
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4. forholdene på tjenestestedet tillader det.

Stk. 2
Tjenestefriheden efter stk. 1 regnes ikke som sygefravær.

Stk. 3
I-Ivis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

§ 12. Opsigelse

S/k. 1
De i henhold til nærværende overenskomst omhandlede personale, er omfattet af funktionærlovens
opsigelsesvarsIer. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel
(120-dages reglen) finder ikke anvendelse.

S/k. 2
Der kan i overensstemmelse med funktionærlovens bestemmelser aftales provetid.

S/k. 3
I forbindelse med afskedigelser orienteres tillidsrepræsentanten.

S/k. 4
Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigel-
sen meddeles og den ansattes organisation skonner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt be-
grundet i den ansattes eller selskabets forhold, kan organisationen kræve sagen forhandlet med sel-
skabet. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter selska-
bet har underrettet organisationen om afskedigelsen. Hvis der kke opnås enighed ved forhandlin-
gen, kan organisationen kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn. Et sådant krav skal fremsæt-
tes over for selskabet inden for 1 måned efter forhandlingen. Afskedigelsesnævnet består af 5 med-
lemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af hver af parterne, hvorefter disse i forening peger på en
opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om ud-
pegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsretrens
formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand.

S/k. 5
Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhores parter og vidner.
Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i
den ansatte s eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan det pålægges ansættelsesmyndigheden at
afbode virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges ansættelsesmyndigheden, hvis den på-
gældende og ansættelsesmyndigheden ikke begge onsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at beta-
le den pågældende en godtgorelse. GodtgøreIsens størrelse fastsættes af nævnet og skal være af-
hængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved ansættelsesmyndigheden.
Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles
mellem parterne eller pålægges den tabende part.
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Frederiksberp, den 1(~ 2018

og PS!mprove Aps

For DJ0F på vegne af Akademiker organisationerner:f~ .
Fol' Dansk Journalistforbund

For Dansk Sygeplejeråd

~t\ frrLU4C
ForBK

ForFOA


