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Krav 1: FADL følger rammene fra Forhandlingsfællesskabsforliget
Aftalen følger rammerne i hele Forhandlingsfællesskabsforliget samt de
midler, der er afsat til organisationsforhandling – herunder den automatiske regulering.
Krav 2: Ansættelse og opsigelse
En modernisering af ansættelsesforholdene, herunder holdstruktur og
dækning af lægestuderende på lægevikarhold.
Krav 3: Oprettelse af erhvervsforberedende kursuspulje
Som vi kender fra SPV/VT overenskomsten, etableres en kursuspulje,
der gør det muligt for regionerne og FADL at afholde kurser i forbindelse med lægevikararbejde.
Krav 4: Kvalifikationsløn
Til lægestuderende der har gennemført erhvervsforberedende kursus
ydes et årligt tillæg på kr. 6.000 (31-03-00 niveau).
Krav 5: Udgifter ved uddannelse af studenter med tillidsposter i
FADL
Efter opsigelse af kutymen med AKUT midler til dækning af uddannel-
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sen af faglige samarbejdsrepræsentanter ydes et bidrag til uddannelse
af studenter med tillidsposter i Foreningen af danske lægestuderende.
Bidraget følger størrelsen af AKUT-bidraget pr. præsteret arbejdstime.
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Krav 6: Bedre pensionsforhold
 Højere pensionsbidrag
 Krav på arbejdsgiverindbetalt ekstrapension (YL’s §13, stk. 5)
Krav 7: Ansættelsesbrev
Ansættelsesmyndigheden skal ved ansættelse af lægestuderende i underordnet lægestilling sende en kopi af ansættelseskontrakten til FADL.
Krav 8: Ret til introduktionsforløb /oplæring ved lægevikariatets
begyndelse
Introduktionsforløb indføres for at sikre, at den lægestuderende ansat i
underordnet lægestilling ved ansættelsen hurtigst muligt kan fungere i
stillingen. Introduktionsforløbet skal afsluttes inden første selvstændige vagt og skal som minimum indeholde
 Introduktion til afdelingen og afdelingens IT-systemer
 Lønnede følgevagter
 Sikre at der kun udføres dagvagt i de første 14 dage af ansættelsen
Krav 9: Lægefaglig mentor
Der tildeles en lægefaglig mentor ansat på afdelingen, som i ansættelsesperioden fungerer som primær kontaktperson og give supervision
samt løbende evaluere, hjælpe i tvivlsspørgsmål og slutteligt komme
med et skudsmål for den lægestuderende.
Krav 10: Krav om ret til deltagelse i undervisning, kurser og konferencer
Ved undervisning, kurser eller konferencer på afdelingen, ønskes ret til
deltagelse på lige fod med yngre læger.
Krav 11: Vagtskema
Der skal foreligge en plan over normaltjenester, vagt på tjenestestedet,
vagt uden for tjenestestedet og ugentlige fridage mindst fire uger forud
(svarende til YL’s §17, stk. 1).
Krav 12: Vagtværelsets udformning
Der præciseres, at lægestuderende ansat i underordnet lægestilling har
samme vilkår som yngre læger (YL’s §36 som tillæg til §22, stk. 4).
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Krav 13: Betalte fridage ved ulykker, sygdom og død
Der ydes betalte fridage ved tvingende familiemæssige årsager i følgende tilfælde:


Ulykke og akut sygdom



Pasning af døende i hjemmet

Krav 14: Betalt barsel
Der etableres barselsrettigheder for lægestuderende ansat i underordnet lægestilling.
Krav 15:Ekspliciteringskrav: Betalt spisepause.
Pause af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til
rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i
arbejdstiden.

Krav 16: Håndtering af vikarbegrebet
Sundhedsstyrelsens krav implementeres.
Krav 17: Forbeholdskrav
Der tages forbehold for fremsættelse af forslag inden for emneområder,
hvor der fremsættes krav af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Relevante forbedringer fra Forhandlingsfællesskabet/Yngre Lægers
forlig overføres til lægevikaroverenskomsten.
Endvidere tages forbehold for yderligere krav i forbindelse med faglige
voldgifter.

Med venlig hilsen

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder

Sebastian M. Krog
Formand for Lægevikarudvalget
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