
Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) HKPrivat

ForhandIIngsprotokol

Der er enIghed mellem HKPrivat og PLA om, at oveænskornst for lægesekretærer i lægepraksis
fornys for perioden 1. juni 2021 -31. maj 2024 på følgende vilkår:

Løn

Nyt 6 3, stk 3

SundhedsadministratIve koordinatorer (angives i margen)

Uddannede sundhedsadministrative koordinatorer aflønnes med løntrin 27. Efter to års
praksiserfaring stiger en sundhedsadministrativ koordinator til løntrin 28. (skrIves i
overenskomsten som et nyt stk. 3, 1 6 3)

SundhedsadminIstrative koordinatorer er i øvrigt ikke er omfattet af de uddannede
lægesekretærers løntrinsforløb, jf. § 3, stk. 1.

S 3, stk. 5

Lønningerne reguleres med 2 % den 1. oktober 2021, med 2,5 % den 1. juni 2022 og med :1,39 %
den 1. junI 2023.

PLA forbeholder sig retten til at fremsætte krav om genindførelse af en re8uleringsordnlng ved næste
overenskomstforhandIIng

ArbejdsmIljørepræentanter

Ny g 16

Udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter, kan der, efter
aftale med ledelsen, i den udstræknIng arbejdets art og omfang tIllader det, gIves
arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed tII at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser,
herunder relevante arbejdsmlIJøkurser udbudt af HK Privat.

Denne frihed er uden løn, medmindre andet er bestemt i arbejdsmiljøloven.

Såfremt der er It- og internetadgang på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsplads, skal
arbejdsmiljørepræsentanten til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang hertil.

ArbejdsmIljørepræsentanten må Ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin lønudvikling.
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Elever

BIlag 5

Ny $ 2, stk. 3

Der er enighed om, at elever der tager uddannelsen som sundhedsadmInistrativ koordinator, ikke
aflønnes som lægesekretærelever, men følger uddannelsens betaiingsregler.

I øvrigt fortsætter elevbestemmelsen i Bilag 5 uændret.

Pedodeprojekt vedrørende uddannelse

Nuværende bilag 10:

Sundhedskommunemuddannelse

Parterne er enige om, at de 1 overenskomstperioden sammen undersøger i hvilken udstrækning den
nuværende Sundhedskommunomuddannelse er relevant for medarbejdere ansat i privat praksis,
med det formål at foretage de nødvendige tilretninger så uddannelsen bliver relevant for
praksissekretærer .

Ændres tII nyt bRag 10:

Sundhedskommunomuddannelse og uddannelse tII sundhedsadrnlnlstrativ koordinator

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger
følgende:

Med udgangspunkt i den nye grunduddannelse til "Sundhedsadministrativ koordinator” på
akademiniveau ses på, om der er moduler fra denne eller fra den eksisterende
Sundhedskommunomuddannelse, som kan tones/videreudvikles, så de er relevante i forhold til
medarbejdere i privat praksis. Der ses blandt andet på muligheden for dels at udvikle mindre
moduler (få dages varighed), dels muligheden for onIIne læring og undervisning på skæve
tidspunkter.

Arbejdsgruppen vurderer, om positivlisten (uddaarIelseskataloget) Ift. aftalt uddannelse bør
udvides.



FIU

BØH 11

A„t,11,t2021 erstatus med å,5bll,t 2024.

lbzRBæden

Der er enIghed om, at fahand11rwprotokollen er Indgået med forbehold for godkendelse 1
parternu kompetente fæsamlinBer. Offentibgøælse af afstemnlæsæsuttatet vedr»rende
8«!kendetse af werenskomstfomyeIsen skal ske torsdag den 17. marts kl. 12.IXi.

Endelb er der enighed om, at der kan foretages de efterfølgende fornødne teknIske og ndaktlonelk
ælddnBer oe tIlføJelser i averenskomstteksten.

Dato: 25. februar 2022
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