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VIKARSERVICE

Oversigt over Vilkår for Vikarer

Vilkår for Vikarer SSH, SSA, Plejere & 
medhjælpere Sygeplejersker

Pædagog,
Klubpædagoger &
Pædagogmedhjælper

Aflysning af aftalt tjeneste

Annullering skal ske med et var-
sel på mere end 2 timer, sker 
dette ikke har vikaren ret til løn 
for det antal timer, der var aftalt 
på den pågældende dag.

Annullering skal ske med et varsel 
på mere end 4 timer, sker dette 
ikke har vikaren ret til løn for det 
antal timer, der var aftalt på den 
pågældende dag.

Senere end kl. 18.00 dagen før vi-
kararbejdet skulle være påbegyndt 
har vikaren ret til aflønning for det 
aftalte antal timer, dog max. 3 ti-
mer.

Kørselsgodtgørelse*

Arbejdssted tur/retur fratrukket 
30 kilometer max. 100 km i alt. 
Beregnes ud fra den korteste af-
stand. Der betales kun for kørsel 
i egen bil. Satser for kørselsgodt-
gørelse efter statens takster.

Arbejdssted tur/retur fratrukket 
30 kilometer max. 100 km i alt. Be-
regnes ud fra den korteste afstand. 
Der betales kun for kørsel i egen 
bil. Satser for kørselsgodtgørelse 
efter statens takster.

-

Overarbejde Efter første 15 min. Betaling ef-
ter faktisk arbejdstid.

Godtgørelsen ydes pr. påbegyndt 
½ time.  Betaling efter faktisk ar-
bejdstid

Tillægget udbetales alene, hvis den 
gennemsnitlige arbejdstid i norm-
perioden overstiger 37 timer om 
ugen

Tjenestedragt
Ved krav om uniform og arbejds-
stedet ikke kan tilbyde vikaren 
tjenestedragt, yder NT Falke et 
tillæg til timelønnen.

Ved krav om uniform og arbejds-
stedet ikke kan tilbyde vikaren tje-
nestedragt, yder NT Falke et tillæg 
til timelønnen.

-

Rådighedstjeneste
Som rådighedstjeneste beteg-
nes tjeneste, hvor vikaren står 
til rådighed fra sit hjem eller fra 
vagtværelse.

Som rådighedstjeneste betegnes 
tjeneste, hvor vikaren står til rå-
dighed fra sit hjem eller fra vagt-
værelse.

Vikaren har pligt til at give møde 
senest inden for 1 time efter tilkal-
delsen.

Kvalifikationstillæg

Over et års dokumenteret be-
skæftigelse indenfor de seneste 
tre år indenfor et eller flere af 
følgende specialer – intensiv, 
neonatalogi, radiologi, onkologi, 
anæstesi, kardiologi, epidemio-
logi, nefrologi/ dialyse, hæma-
tologi, operation eller lukkede 
sikrede afdelinger - oppebærer 

1 års dokumenteret klinisk erfaring 
indenfor de seneste 3 år fra af ned-
stående specialer. Anæstesi, lukke-
de sikrede afdelinger, sundheds-
pleje, hygiejne, neonatal, radiologi, 
dialyse, intensiv samt skadestuer
Vikaren er forpligtet til at levere 
denne dokumentation, senest d. 
5 i måneden efter at NT Falke har 

-

Erfaringstillæg Til vikarer med mere end 6 års 
klinisk erfaring.

Til vikarer med mere end 6 års kli-
nisk erfaring. -

Pension

Der ydes pension efter 3 måneder 
fra første vagt, når vikaren har mere 
end 8 timer pr. uge i gennemsnit. 
Pension beregnes af grundløn nen. 
Der ydes ikke pension fra det fyldte 
67. år.

Der ydes pension efter 3 måneder fra 
første vagt, når vikaren har mere end 
8 timer pr. uge i gennemsnit. Pension 
beregnes af grundlønnen og ajourfø-
ringstillæg. Der ydes ikke pension fra 
det fyldte 67. år.

Der ydes pension efter 3 måneder fra 
første vagt, når vikaren har mere end 
8 timer pr. uge i gennemsnit. Pension 
beregnes af grundløn nen. Der ydes ikke 
pension fra det fyldte 67. år.

Funktionsløn -

Funktioner der knytter sig til det 
job som varetages, og begrundes i 
arbejdes-og ansvarsområder, her-
under vagttilrettelæggelse. 

-

*) Ved indrapportering af kørsel i egen bil, med henblik på udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse bekræfter vikaren på tro og love, at 
egen bil er anvendt ved angivelse af bilens registreringsnummer.

Illustrationen herunder identificerer de grundlæggende principper for vikarer, der er ansat hos NT Falke.


