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Aftale 
mellem 

Psykiatrien i Region Syddanmark og Dansk Psykolog Forening 

om SPU’ers og specialpsykologers deltagelse i vagter 

 

Psykiatrien i Region Syddanmark og Dansk Psykolog Forening er enige om, at der etableres en vagt-

ordning for SPU’er og specialpsykologer, så disse kan indgå i vagter i afdelingerne i psykiatrisygehu-

set. 

Indgår SPU’er i vagter, ydes de et funktionstillæg på 20.162 kr. (31.3.18-niv.) i årligt grundbeløb, mens 

specialpsykologer ydes et funktionstillæg på 30.000 kr. (31.3.18-niv.). 

Den enkelte afdelingsledelse indgår en frivillig aftale om deltagelse i vagtordningen med den enkelte 

SPU og specialpsykolog, medmindre det er fremgået af stillingsopslaget, at vedkommende skal del-

tage i vagter. 

 

Tjenesten indgår i normtiden og der er tale om tilstedeværelse i afsnittet under hele tjenesten. Arbej-

det tilrettelægges under hensyntagen til hviletidsbestemmelserne. Det kan aftales, at en SPU og spe-

cialpsykolog efter en normaltjeneste fortsætter i en vagt, så der samlet set arbejdes i op til 16 timer. I 

sådanne tilfælde anbefaler parterne, at der dagen efter gives en fridag. 

 

Der vil altid være tale om, at SPU’er og specialpsykologer indgår i vagter sammen med en læge. 

 

Der udarbejdes konkrete lokalaftaler for de afdelinger, som ønsker at etablere vagtordninger. 

 

Vagter med forskudt arbejdstid planlægges i så god tid som muligt og gøres kendt for medarbejderen 

uden ugrundet ophold og mindst 4 uger i forvejen. 

 

Der ydes et tillæg pr. vagt på 988,80 kr. (31.3.18-niv.), hvis en psykolog i tilslutning til planlagt tjeneste 

indgår i en vagt af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel. 

Ved ekstraordinært tilkald til en vagt på mindst 6 timer ydes et tillæg på 1.867,39 kr. (31.3.18-niv) pr. 

vagt ved tilkald med mindre end 72 timers varsel.  

 

Det er aftalt, at aftalen evalueres senest om et år. 

 

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel eller ændres i enighed. 
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