
OVERLÆGEFORENINGEN

Velkommen
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“Spilleregler”

• Husk at slukke for din 
egen lyd, når du ikke 
taler

• Ræk hånden op på 
funktionstasten, så vi 
kan holde en talerliste 

• Tænd gerne dit 
kamera, når du taler
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Jan.– apr.
2023

August
2023

7. oktober
2023

Medlemsmøder i
alle regioner m.v.

Forårs
Repræsentantskabsmøde

Krav til OK24 besluttes 

Frist for aflevering
af OK krav til AC 

Efterårs
Repræsentantskabs-

møde 2023

Periodeprojekt – frem til 1. maj

Dec. 2023 
til feb.  
2024

Overenskomst
forhandlingerne

11. maj
2023
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Forhandlingsrummene:

STAT RLTN KL

Nationale niveau CFU Forhandlings-
fællesskabet

Forhandlings-
fællesskabet

Hovedorganisations-
niveau

Akademikerne Akademikerne Akademikerne

Egne forhandlinger Overlæger i Staten m.fl. Overlægeforeningen FAKL 
(kommunallægerne)
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Mere i løn! – det store billede 

• Inflation og negativ reallønsudvikling
• OK23 – det private arbejdsmarked
• Lønstrukturkomiteen – juni 2023
• Forhandlingsfællesskabet - procenter og kroner
• Det skrøbelige væsen – Robusthedskommissionen 

(ultimo 2023)
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Vores egne forhandlinger

• Midler til organisationsforhandlinger 2021: 0,45 pct. 
svarende til 33,56 mio. kr.

• Tema 19. januar – særligt arbejdsmiljø og regler for 
tjeneste og vagt

• Temaet i dag – særligt seniorrettigheder og pension

• Bestil et møde eller indsend krav: OK24.fas@dadl.dk

6



Pensionsdækning  

• Den aftalte pensionsdækning af lønnen i Overenskomst for 
overlæger udgør 19,56 pct. og i Aftale vedrørende lægelige 
chefer 21 pct. Lægernes Pensionskasse har tidligere beregnet, 
at hvis pensionen skal op på 2/3 af slutlønnen, skal 
pensionsdækningen udgøre mellem 20 og 24 pct. afhængig af 
pensionsordningen. 
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Seniorrettigheder

• Overlæger, som indgår i formaliseret vagt efter det 60. år 
(tilstedeværelsesvagt) og 62. år (vagt uden for tjenestestedet og 
beredskabsvagt), har ret til 2 ugers ekstra frihed med løn om året. Overlæger 
med tilstedeværelsesvagt samt overlæger med vagt uden for tjenestestedet 
har endvidere ret til at udtræde af vagten ved henholdsvis det 62. og det 64. 
år.

• Hermed er der sikret aldersbestemte seniorrettigheder til overlæger, som 
bliver forstyrret om natten. Øvrige seniorvilkår skal aftales med arbejdsgiver 
inden for Rammeaftale om seniorpolitik.

• Opmærksomhed på at beskyttelse af seniore overlæger kan risikere at ramme 
”næsten seniore” overlæger i det omfang en stor gruppe af foreningens 
medlemmer benytter sig af retten til at udtræde af vagter pga. opnået alder. 
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MULIGE KRAV:

• Mere fritvalgsordning – løn/pension/frihed evt. startende 
med valgfrihed i forhold de nuværende seniorvilkår –
udbygning fra OK 21

• 2 ugers seniorfrihed for alle overlæger > 60 år
• Ret til at udtræde af alle vagtformer fra 62. år
• Overenskomstdækning af pensionister
• HOLDE FAST
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ORDET ER FRIT
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