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Referat af lønpolitisk drøftelse vedrørende forhandlingsrunden 2021 

i Psykiatrien 

Tidspunkt: 1. juni 2021 

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter + video 

 

Repræsentanter fra psykiatrisygehuset 

Charlotte Rosenkrantz Josefsen 

Mette Nedergaard Knudsen  

Frits Pedersen  

Kenneth Barasinski  

Carina Thorup 

 

Organisationsrepræsentanter: Oversigt over tilmeldte til mødet er vedlagt. 

 

Indledning  
Charlotte Rosenkrantz Josefsen (CRJ) bød velkommen til den årlige lønpolitiske drøftelse med 
tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra de faglige organisationer samt ledelsesrepræsentanter. 
 
Herefter gennemgik CRJ forhandlingsforløbet i 2020 samt vurderingen af de lokale lønforhandlinger i 
2020 og ledelsens tilgang til de kommende 2021-forhandlinger (powerpoint-præsentationen er 
vedlagt). 
 
Hovedpunkterne var følgende: 

- Det er ledelsens vurdering, at forløbet har været godt og der har været gode drøftelser 
parterne imellem. 

- Forhandlingerne har været centreret omkring de overordnede udmeldte prioriteter for 2020.  
- I 2020 er der samlet udmøntet engangsbeløb på knap 2,0 mio. kr. og tillæg for 4,8 mio. kr. 

Samlet svarer dette til 0,43% af lønsummen i psykiatrisygehuset. Dette skal sammenlignes 
med hhv. 0,56% i 2018 og 0,41% i 2019.    

- Den årlige forhandlingsrunde afholdes planmæssigt i efteråret og følger årshjulet 

Psykiatrisygehusets overordnede prioriteringer 

CRJ orienterede om der i de kommende forhandlinger er et særlig fokus på:  

- Døgnafsnittene 

- Rekruttering/fastholdelse.  

Supplerende til disse fokusområder, er de overordnede prioriteringer fra de sidste års 

forhandlingsrunder stadig gældende. Det er følgende: 

- Forebyggelse af tvang 
- De sværest syge 
- Den tværsektorielle indsats 
- Patient- og pårørendearbejde – recovery orientering 
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- Medarbejdere med særlige kompetencer inden for særlige område 
 

Derudover ønsker ledelsen, at der anvendes individuelt rettede tillæg og at der ikke sker en væsentlig 

udbygning af nuværende forhåndsaftaler. Der er mange midler bundet op i forhåndsaftaler, hvorfor 

man ved nye forhåndsaftaler bør drøftes om finansieringen heraf kan ske ved bortfald af allerede 

eksisterende forhåndsaftaler. 

  

Der henvises endvidere til lokale prioriteringer på den enkelte afdeling og at det økonomiske råderum 

differentierer fra afdeling til afdeling.  

 

Der er fortsat stort fokus på nedbringelse af tvang, og generelt har udviklingen i regionerne på dette 

område ikke været tilfredsstilende. Til gengæld er det en klar gevinst, at samarbejdet mellem 

Psykiatrien, de praktiserende læger og kommunerne er blevet styrket i de sidste par år. 

 

Ligeledes orienterede CRJ om, at der her i juni 2021 fremlægges en evalueringsrapport om de særlige 

pladser. 

 

CRJ nævnte, at der generelt har været en økonomisk prioritering af psykiatrien og nævnte i den 

forbindelse, at regeringen sidst på året fremlægger en 10-års plan for Psykiatrien, hvor der således 

også forventes yderligere investeringer i psykiatrien. Der er på den baggrund i de kommende år 

forventeligt brug for yderligere medarbejdere til psykiatrien. 

 
Drøftelse  

I forhold til en mere ensartet tilgang til forhandlingsprocesserne herunder samme udvekslingsdato for 
lønforslag på tværs af afdelingerne bemærkede organisationerne, at man kan risikere at 
forhandlingsprocessen bliver for statisk. CRJ oplyste, at dette er der opmærksomhed på, og at der 
skal være en vis fleksibilitet indbygget heri.    
 
Flere organisationer var interesseret i, hvilken strategi psykiatrien har for at blive mere attraktiv for 
kommende og nuværende medarbejdere, idet løn ikke er den eneste parameter. CRJ orienterede om 
at der arbejdes på flere fronter. Herunder meroptag af SOSU-elever og sygeplejerskestuderende, 
drøftelse af hvor mange elever/studerende hver afdeling kan tage, arbejdet med at sikre et godt 
arbejdsmiljø, forbedre kendskabet til psykiatrien herunder i studietiden, kigge på normeringerne, sørge 
for den gode introduktion, tydelige karriereveje og drøftelser om hvad der ligger i god ledelse.  
 
HK var interesseret i mulighederne for hjemmearbejde efter corona, herunder indgåelse af 
overordnede aftaler. Ledelsen henviser til, at forskelligheden i de enkelte afdelinger vanskeliggør at 
lave én overordnet aftalen, men henviser til en lokal drøftelse i afdelingerne. HK oplyser, at det 
vigtigste er, at der er gennemsigtighed i hvorfor der er forskellige muligheder for hjemmearbejde de 
forskellige afdelinger og afsnit imellem. 
 
DSR henviser til at organisationen godt kan have andre prioriteter end ledelsen og henviser til konkret 
forhandling om udrykningstjenesten. Ledelsen henviser til, at der i forhandlingsrummet altid er 
mulighed for at drøfte nye funktioner, men ledelsen er ikke enig i alle de fremførte synspunkter.  
 
YL er positiv over at rekruttering/fastholdelse og døgnafsnit prioriteres. De yngre læger der er i 
afdelingerne får mere vagtarbejde når KBU udfases og dermed mindre uddannelse. Akut planen og 
høringen heraf blev drøftet, herunder muligheden for at gøre overvejelser om åbne uvisiterede 
skadestuer. Der afholdes sommer-/efterårsskole når muligt og derudover er der midler til at ansætte 
en overlæge i alle afdelinger med fokus på yngre lægers uddannelse. 
 
Lønlister og andet materiale udsendes ultimo juni 2021 til de faglige organisationer.  
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Er der behov for guidning i hvordan udtræk laves på forskellige parametre kan forhandlerteamet 
kontaktes.  
 
CRJ takkede for et godt møde. 
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