
 

 

AFTALE OM FRIVILLIGT EKSTRAARBEJDE 

 

Aarhus Universitetshospital og overlægerne på Aarhus Universitetsho-
spital har indgået nedenstående aftale om frivilligt ekstraarbejde for 
overlæger i perioden 17. december 2020 til 30. april 2021 med bag-
grund i eskalering af hospitalets covid-beredskab. 
 
Hospitalet har brug for hjælp til at dække et antal tjenester/vagter i 
covid-beredskabet og ønsker, at det i høj grad sker ad frivillighedens 
vej. 
Baggrunden er et meget hurtigt stigende antal covid patienter, hvilket 
ikke har været til at forudsige, og derfor ikke har været planlagt med 
4 ugers varsel. Det betyder en del ekstra vagter og forlængelser af 
tjenester for de afdelinger, der er sat på til at dække covid-beredska-
bets aktiverede faser. 
 
Såfremt der er afdelinger, der ikke kan dække de tildelte fremmøder, 
udbydes disse fremmøder blandt alle afdelinger, der deltager i den 
aktuelle fase, hvorfra de eksisterende huller i covid-beredskabet kan 
dækkes. Det er afdelingsledelsens opgave at vurdere, at lægen, der 
melder sig til en FEA-vagt, har de nødvendige kompetencer (hygiejne 
herunder sikker anven-delse af værnemidler, introduktion til covid 
samt praktiske forhold).  
Bemandingen af FEA-vagterne formidles via afdelingsledelserne. 
 
FEA-aftalen dækker Covid-relateret arbejde i fremmøder, der ikke har 
været kendt 4 uger fremadrettet.  
 
Som udgangspunkt er FEA ekstra arbejde, og man kan byde ind på 
vagter i det omfang, man samtidig kan overholde fremmødeforpligtel-
serne i egen afdeling - eller ved omlægninger vedr. aften/nat eller 
vagter lørdag, søndage og helligdage. 
 
I forhold til de frivillige, der allerede har meldt sig til at dækker covid-
fremmøder, som ikke i forvejen ligger i deres 4 uger kendte fremmø-
deplan, vil disse vagter ligeledes blive honoreret med FEA fra og med 
17. december 2020 til 30. april 2021 (og ikke jf. aftale om merarbejde 
50%). 
 
Der er med regionen aftalt følgende honorering: 
På hverdage ydes et honorar på 950 kr. pr. time i aktuelt niveau. 
Lørdage, søndage og søgnehelligdage ydes et honorar på kr. 1.100 kr. 
pr. time i aktuelt niveau. 
 
Såfremt der er tale om vagt, honoreres der med vagt-honorar jf. 
overenskomsten og FEA for effektive timer. 
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Der ydes ikke samtidig hermed ulempetillæg m.v. i henhold til over-
enskomsten. 
 
Honoreringen er ikke-pensionsgivende, men med særlig feriegodtgø-
relse. 
 
Såfremt overlægerne på grund af sygdom eller andet fravær ikke kan 
udføre det aftalte frivillige arbejde, ydes ingen honorering derfor. 
Såfremt overlægen er påbegyndt afviklingen af det aftalte frivillige 
ekstra arbejde, men som pga. sygdom ikke kan fuldføre dette, ydes 
honorering for det aftalte frivillige ekstra arbejde. 
Såfremt arbejdsstedet har brug for at aflyse det aftalte frivillige eks-
tra arbejde, skal der frivilligt indgås aftale herom. Såfremt der ikke 
indgås en frivillig aftale om aflysning, honoreres der for det aftalte fri-
villige ekstra arbejde, og overlægen møder i fremmøde. 
 
Honorering af frivilligt ekstraarbejde udbetales med lønnen måneden 
efter tjenesten er præsteret.  
 
Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal overholdes. 
 
Såfremt der indgås en regional FEA aftale med bedre vilkår, vil den 
regionale aftale erstatte denne lokale aftale om FEA. 
 
 
Aarhus, den 7. januar 2021 
 
For AUH      For FAS  
 
      Sven Felsby, FAS TR 

 
Anja Pedersen  Sven Felsby 
HR-konsulent  TR overlæge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lønart 535 på hverdage og 534 i weekend) 


