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Aftale af 25. november 2021 

mellem Jordemoderforeningen og Aalborg Universitetshospital 

om vilkår for  

Diana Regitze Kjærulff som fællestillidsrepræsentant/ tillidsrepræsentant for jordemødrene 

på Aalborg Universitetshospital/ Afdeling for gynækologi, Graviditet og Fødsel, Aalborg.  

Gældende fra 1. november 2021. 

For Jordemoderforeningen:     Konsulent Kasper Gabs Hansen 

For Aalborg Universitetshospital:    HR-konsulent Louise Thorsen 

Trebbien  

Sagen forhandledes med afsæt i og som supplement til regionens MED-aftale og AC-aftalens bestemmelser 

om TR-vilkår mv. samt i forlængelse af TR-strukturaftale indgået mellem Jordemoderforeningen og Aalborg 

Universitetshospital d. 16. august 2019.  

 

Parterne er enige om, at der gensidigt lægges vægt på en god fælles dialog, et konstruktivt samarbejde og 

et effektivt samspil mellem fællestillidsrepræsentanten og hospitals, klinik- samt afdelingsledelser. 

 

Fra den 1. november 2021 skal fællestillidsrepræsentant og TR Diana Regitze Kjærulff i fuld overensstem-

melse med ovennævnte regelsæt have den nødvendige og tilstrækkelige tid samt vilkår til at varetage sit 

hverv. 

 

Dette håndteres som følger: 

 

• FTR/TR Diana Regitze Kjærulff frikøbes 18,5 timer om ugen til at varetage opgaver i forbindelse 

med sine tillidshverv. Frikøbet er fastlagt med afsæt i følgende årlige aktiviteter, og dækker forbe-

redelse, deltagelse og opfølgning, samt intern koordinering af TR-arbejdet i TR-kollegiet:  

 

o Klinik MED 

o Kontaktudvalg       

o Hospitals MED-udvalget 

o Tvær MED 

o TR-heldagsmøder/kredsbestyrelsesmøder (Refunderes via AKUT-fonden). 

 

Frikøbet skemalægges i en dialog mellem Diana Regitze Kjærulff og nærmeste leder, sådan at det 

ugentlige timetal tilpasses den planlagte mødeaktivitet og afdelingens drift. Der er således en for-

ventning om, at Diana Regitze Kjærulff i stille perioder i forhold til FTR/ TR-arbejdet, fx i sommerfe-

rien, indgår med en højere timetal i den daglige drift, mens det modsatte kan aftales i perioder, hvor 

der er megen mødeaktivitet. Timeforbruget skal således blot gå op på årsbasis.  

• FTR Diana Regitze Kjærulff oppebærer sin sædvanlige løn samt tillæg for funktionen som FTR+TR 

henhold til den gældende forhåndsaftale mellem Region Nordjylland og de forhandlingsberettigede 

organisationer vedr. tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.  

• FTR Diana Regitze Kjærulff har adgang til bærbar pc og kontorfaciliteter samt mulighed for at få til-

delt en mobiltelefon. I forbindelse med Dianas medlemskab af Hospitals MED-udvalget kan hun til-

deles en tablet til brug ved mødeforberedelse. Ved ophør af FTR/ udtrædelse af Hospitals MED-ud-

valget skal evt. udleveret udstyr skal udstyret tilbageleveres. 

• FTR Diana Regitze Kjærulff hovedarbejdssted Aalborg Universitetshospital – matriklerne Hobrovej 

og Nord. 

• Der gives kørselsbemyndigelse således, at merafstand frem og tilbage mellem hovedarbejdsstedet 

på Aalborg Universitetshospital samt de øvrige matrikler, der hører under virksomheden Aalborg 

Universitetshospital, vil blive honoreret efter regionens regler for transportgodtgørelse. Det vil sige 

enten billigste offentlige transportmiddel eller kilometerpenge med høj sats for de første 20.000 km 

og lav sats for de øvrige km samt hvor merafstand beregnes via www.krak.dk 

• Mertransporttid mellem hovedarbejdsstedet på Aalborg Universitetshospital samt de øvrige matrik-

ler, der hører under virksomheden Aalborg Universitetshospital, tæller som arbejdstid i forholdet 1:1, 

og indregnes i arbejdstiden. 
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• Såfremt Diana Regitze Kjærulff udtræder eller ikke genudpeges til én eller flere af sine MED-poster, 

forpligter partnerne sig på at genforhandle aftalen med henblik på en tilsvarende nedjustering af fri-

købet.  

• Denne aftale kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel til en måneds udgang. Af-

talen kan ændres ved enighed mellem parterne.  

• Der aftales opfølgning og evaluering af aftalen november 2022.  
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