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Forhåndsaftale mellem Yngre Læger og Region Nordjylland vedr. læger med klinisk basisuddannelse der overgår til Introduktionsstilling, herunder introduktionsstilling i almen medicin.

Aftalens område
Aftalen er indgået indenfor rammerne af overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Yngre Læger for underordnede læger. Aftalen omfatter ansatte efter denne overenskomst ved Region
Nordjylland og institutioner mv. under Region Nordjylland.
Aftalen gælder for kliniske basislæger ved ansættelse i første introduktionsstilling ved Region Nordjylland uanset hvor pågældende har haft klinisk basisuddannelse, eller andre der har opnået tilsvarende niveau.
Vurderingen heraf foretages af den yngre læges ledende overlæge og Yngre Lægers tillidsrepræsentant.
Aftalen gælder for ansættelser fra den 1. januar 2020 og fremefter. Aftalen gælder ligeledes for de tillæg
der kommer til udbetaling til allerede ansatte i introduktionsstillinger efter 1. januar 2020.

Formål
Denne aftale har til formål at rekruttere og fastholde kliniske basislæger til introduktionsstillinger i Region
Nordjylland.
Tillægget ydes til yngre læger, der ansættes i første introduktionsstilling senest et år efter afsluttet klinisk
basisuddannelse. Tillægget ydes endvidere til yngre læger, der som følge af aftjent værnepligt, barselsorlov
og/eller forældreorlov, ansættes i første introduktionsstilling mere end et år efter afsluttet turnusuddannelse
eller klinisk basisuddannelse, såfremt vedkommende i den mellemliggende periode maksimalt har anvendt
et år på andet end værnepligt, barselsorlov eller forældreorlov.

Honorering
Kliniske basislæger fra alle sektorer, der overgår til første introduktionsstilling:
•

Ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 48.388,00 årligt (31.3.2018 niveau)
Tillægget udmøntes månedligt som 1/12 af det årlige tillæg ved de ordinære månedslønsudbetalinger. Tillægget ydes i max 12 måneder.

Kliniske basislæger fra alle sektorer, der overgår til første introduktionsstilling indenfor almen medicin - der
varer i 6 måneder:
•

Ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 52.420 årligt (31.3.2018 niveau) Tillægget udmøntes månedligt som 1/12 af det årlige tillæg ved de ordinære månedslønsudbetalinger. Tillægget ydes i max 6
måneder.

Opsigelsesbestemmelser mv.
•

Aftalen er gældende fra 1. januar 2020 og træder i stedet for tidligere indgået aftale af 16.
september 2016.
Aftalen kan fra begge parters side opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen kan ændres ved
enighed mellem parterne
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