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Definition af specialiststilling - grundlønstrin 28 - lægesekretærområdet*

For at blive indplaceret på en specialiststilling som lægesekretær, skal der varetages 
funktioner for et honorar af sammenlagt minimum kr. 13.000 (31/3-00 niveau).

Følgende funktionslønselementer kan indgå ved definition af stillingen:

I. registreringsansvarlig kr. 5.000 (31/3-00 niveau)
II. afdelingsledelsessekretær kr. 8.000 (31/3-00 niveau)
IH. stedfortræder for ledende lægesekretær kr. 6.000 (31/3-00 niveau)
IV. praktikansvarlig kr. 8.400 (31/3-00 niveau)

Alle ovenstående elementer er angivet i årlige grundbeløb. Alle tillæg er pensionsgivende og 
ydes i forhold til beskæftigelsesgraden.

Der kan kun "udmøntes" ét tillæg pr. afdeling af hver af ovenstående, det vil sige enten 
indgår det i opbygningen af specialiststillingen eller der ydes enkelt-tillæg til lægesekretærer 
indplaceret på grundlønstrin 18. Der kan dog udmøntes 2 tillæg som 
afdelingsledelsessekretær på de afdelinger, hvor afdelingens samlede lønsum er på mere end 
kr. 58 millioner. Afdelingens lønsum opgøres årligt pr. 1. januar. Tillæg for funktionen som 
registreringsansvarlig kan udmøntes uafhængig af grundlønstrinsindplacering.

Der kan i den enkelte afdeling ydes enkelt-tillæg ud fra ovenstående, men der henstilles til, 
at de mere komplekse funktioner samles i en stilling, som dermed udgør specialisstillingen.

Der vedlægges funktionsbeskrivelse for funktionen som registreringsansvarlig samt 
praktikansvarlig.

Ved indplacering på specialistgrundløn er hovedreglen, at der sker modregning i 
lægesekretærens kvalifikationstillæg. Indplaceringen sker efter en konkret vurdering.

Funktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel, når funktionen ikke længere varetages. 
Medfører dette en ændring af grundlønsindplaceringen, vil lægesekretæren som 
udgangspunkt generhverve tidligere forhandlede kvalifikationstillæg.

Ovenstående aftale træde i kraft pr. 1. april 2001 og kan af begge parter opsiges med 3 
måneders varsel til udgangen af en måned. Aftalen har virkning indtil ny aftale foreligger.

*Gælder alene inden for Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen.
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