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Krav 1: FADL følger rammene fra Forhandlingsfællesskabsforliget
Det ønskes at følge rammerne svarende til hele Forhandlingsfællesskabsforliget
samt de midler, der er afsat til organisationsforhandling – herunder den automatiske regulering.
Krav 2: Holdledertillæg
Holdledertillæg forhøjes. Forhøjelsen differentieres ift. holdenes størrelse.
Krav 3: Løntilpasninger
Ensretning af grundløn og tidsbestemte tillæg, herunder:
- Én grundløn på tværs af regioner og døgnet.
- Ændring af tidsramme for aftentillæg fra nuværende 17-06 til 15-07.
Krav 4: Tillæg ved dobbeltindlagte patienter
Der ydes et tillæg ved vagter på patienter, som er indlagt på en psykiatrisk afdeling, og som samtidigt også er indlagt på en somatisk afdeling som følge af
en tilkommet somatisk lidelse.
Krav 5: Forbedret transport
Justering af tidsbetalingen, samt dækning ved transport i egen bil.
Krav 6: Højere pensionsbidrag
Der afsættes midler til forhøjelse af pensionsprocenten.
Krav 7: Omklædning
Løn for omklædning grundet det tidskrævende system, hvorved vagttagere skal
hente og aflevere uniformer.
Derudover vil vi have præciseret, at uniformen skal være tilsvarende sygeplejerskernes (§ 19).
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Krav 8: Pauser
Der implementeres et nyt og mere dækkende pausesystem, der tilgodeser forlængede arbejdstider.
Krav 9: Forhøjelse af bidraget til udgifter ved uddannelse af lægestuderende med tillidsposter
Forhøjelse af udgifter ved uddannelse af studenter med tillidsposter i Foreningen af Danske Lægestuderende.
Krav 10: Holdtillæg
Der ydes et større holdtillæg til holdansatte, der hører til SPV/VT-overenskomsten.
Krav 11: Ekspliciteringskrav Hepatitisvaccine
Den ved OK15 aftalte ret til hepatitisvaccine (A+B) afklares og indsættes i
overenskomsten med henblik på øget fokus på forsvarlige arbejdsforhold ved
arbejde dækket af SPV/VT-overenskomsten.
Krav 12: Ekspliciteringskrav - SPV- og VT-kurser
Aftalen om afholdelse af SPV- og VT-kurser mellem RLTN og Foreningen Af
Danske Lægestuderende tilføjes til overenskomsten som protokollat nr. 5.
Krav 13: Ekspliciteringskrav - Klinisk forskningsassistance
§1 stk. 2 i SPV-overenskomsten ekspliciteres, så det er tydeligt, at medicinstuderende der arbejder med klinisk forskningsarbejde er dækket af overenskomsten. Flere eksempler på arbejdsopgaver tilføjes bemærkningen til bestemmelsen.
Krav 14: Præcisering af Overenskomsten
Rammeaftale vedr. fravigelse af lovens hviletidsbestemmelser ønskes indskrevet som tekst i overenskomsten.
Krav 15: Ændring af sygeplejevikar-betegnelsen
Jf. Sundhedsstyrelsens skrivelse må vikarbetegnelsen ikke bruges, når patienten kan forveksle den lægestuderende med en autoriseret person. Derfor ændres
”sygeplejevikar” til ”sygeplejeassistent.”
Forbeholdskrav
Der tages forbehold for fremsættelse af forslag inden for emneområder, hvor
der fremsættes krav af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Endvidere tages
forbehold for fremsættelse af krav som følge af faglige voldgifter.
Relevante forbedringer fra Sundhedskarteller/Forhandlingsfællesskabet overføres til SPV/VT overenskomsten.
Med venlig hilsen
Andrea Maier
Klaus Pedersen
Formand for Overenskomstudvalget
Forhandlingsleder

Side 2 af 2

