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PROTOKOLLAT

for forhandling mellem HK-Hillerød og Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 

samt Psykiatrisk Sygehus

om

aftale vedrorende edb-superbruger

Mødedato:

Sted:

Deltagere:

11. januar 2000

HK-Hillerød, Milnersvej, Hillerød.

For Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen:
Amtssundhedsdirektør Sten Bang Christensen 
Personalechef Erik Zangenberg

For FIK-H il lerød:
Faglig sekretær Lars Oksbjerg
Lægesekretær Helle Ørbæk
Lægesekretær Hanne Jensen

Under forhandling om Ny Løn i 1998 opnåedes der enighed om ydelse af et pensionsgivende tillæg på 4.700 kr. 
(ved fuldtidsbeskæftigelse) i årligt grundbeløb (niv.okt.84) til sekretærer og ledende sekretærer for funktionen 
som edb-superbruger. Ved deltidsbeskæftigelse ydes tillægget forholdsmæssigt svarende til 
beskæftigelsesgraden.

Parterne er enige om, at aftalen er gældende således, at der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 4.700 kr. i 
årligt grundbeløb (niv.okt. 84) til de af ledelsen udpegede nye superbrugere indenfor et eller flere af følgende IT- 
systemer: ’ Af"'

Word, WordPerfect, SIS-Sibe
GS!Åben/PAS
Fødejoumal
Rados
Patologisystem
Labka
Blodbanksystemet Blodflddet

Tillægget ydes fra 1.1.2000. Der kan alene ske modregning i decentrale løntillæg for samme funktion. Fra 
1.1.2000 ophører fremadrettet evt. modregning i løn ej færdigforhandlet/personlige kvalifikationstillæg ved 
tidligere aftalte superbrugertillæg. Fra 1.1.2001 ydes tillægget med 6.000 kr. i årligt grundbeløb (niv.okt,84).

Parterne er endvidere enige om, at en superbruger skal have kvalificeret sig til funktionen gennem relevant 
uddannelse samt opfylde betingelserne i edb-superbruger beskrivelsen og være udpeget afledeisen til 
funktionen. Ved eventuelt senere udtræden af funktionen, bortfalder tillægget med et varsel svarende,til 
opsigelsesvarslet. • ’ .

Ved fremkomst af nye IT-systemer, optages der drøftelse om evt.tillæg.

Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel til en 3i. marts. Opsigelse skal ske skriftligt.

Dato:

Sundhedsvæsenets Personaleafdeling
Hillerød, 17. januar 2000
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Referat fra forhandlingsmode mellem HK-Hillerod og Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen om ny Ion til 
lægesekretærgruppen ved Sundhedsvæsenet og Psykiatrisk Sygehus.

Dato: 15. februar 2000

Sled: HK-Hillerod

Deltagere: For Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen:______________________________ >2—---------------------------- -----------------------------------------

Amtssundhedsdirektør Sten Bang Christensen 
Personalechef Erik Zangenberg

For HK-l-Iillerød:
Faglig sekretær Lars Oksbjerg
Lægesekretær Helle Ørbæk
Lægesekretær Hanne Jensen

Mødet var en fortsættelse af forhandlingsmødet den 13. december 1999 og 11. januar 2000 hvor spørgsmålet 
om superbrugertillæg vedrørende en række patientrelaterede IT-systemer samt Word/wordPerfect-systemer bl.a. 
blev drøftet.

På mødet blev indgået følgende aftaler:

Superbrugertillæg.
Pensionstillæg til funktion som uddannelses-Zpraktikansvarlig (fol-ordning)
For ansættelse som sekretær for afdelingsledelse.
For varetagelse af specialisifunktion.

ad pkt. 1: Der forelå til mødet en udtalelse fra en sekretærgruppe på Psykiatrisk Sygehus om starttidspunkt for 
nye superbrugertillæg og starttidspunkt for ophør af modregning i tidligere forhandlede superbrugertillæg.
Parterne var enige om at det skulle være samme starttidspunkt, som blev fastsat til 1. januar 2000. 
Superbrugeraftale blev herefter indgået, jfr. særskilt protokollat.

ad pkt. 4: Ud fra konkret vurdering og indstilling blev indgået aftale om indplacering pr. 1. januar 2000 som 
specialist på løntrin 28 for 5 sekretærer: 3 ved Billeddiagnostisk afdeling, 1 ved patologisk afdeling og 1 ved 
Centralarkivet. Der sker modregning i evt. tidligere aftalte løntillæg for samme funktion.

Endvidere blev droftet/aftalt:

Ledende sekretærer.
Ledelse af adskilte geografiske enheder. Hvor der er en egentlig geografisk adskilt ledelsesfunktion kan en 
model f.eks. være trin 33 for den ledende sekretær og trin 28 + tillæg op til trin 30 for en koordinerende 
funktion på den anden adresse forudsat der er et relevant medarbejderunderlag. Viderebehandles og indgår i et 
samlet udspil.

Psykiatrien belyses nærmere med hensyn til ledelsesfunktionen på sekretærområdet.

Lønforbedringer kan i øvrigt drøftes lokalt i forbindelse med lønsumsstyring. Der vil fremkomme et samlet 
udspil på basis af et udspil fra de ledende sekretærer, hvor problematikken vedrørende koordinerende' •. 
sekretærer, funktionsbærende enheder og små afdelinger behandles. Udspillet tager udgangspunkt i en tidligere 
indgået aftale.

Konkret blev det aftalt, at Øjenafdelingen normeringsmæssigt kan dække en ledende sekretærstilling fra 1. 
januar 2000.

Sekretæruddannelsen.
Med henblik på optimering af praktikuddannelsen for lægesekretærelever på afdelingerne, tildeles hver
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elevbærende afdeling fra 1. januar 2000 3 timer med lønsum pr. uge pr. elev i praktikperioden.
Timeme/iønsummen tildeles i forbindelse med Lægesekretæruddannelsens udmelding af praktikplan og indgår 
i aftalen mellem lederen af Lægesekretæruddannelsen og afdelingsledelsen vedrorende den enkelte elevs 
praktikforløb.

Evaluering foretages inden udgangen af 2000.

Psykiatritillæg.
Psykiatritillæg til 2 sekretærer med specialistfunktion bringes på plads.

TR-kompensation.
Spørgsmålet om amts-fællestillidsrepræsentant drøftedes. Forelægges organisationerne til drøftelse og medtages 
på SSU-møde.

Vedrorende opsigelse af ovennævnte aftaler.
Det er forudsat, at de enkelte aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts og at opsigelse skal ske 
skriftligt. Parterne er dog enige om, at aftaler uanset dette kan ændres med kortere varsel ved enighed mellem 
aftalens parter.

Hillerød, den 17. februar 2000

For HK-Hillerød: For Frederiksborg Amt:
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