








INDLEDNING 

Ved OK18 er med virkning fra den 1. april 2019 aftalt følgende: 

Fertilitetsbehandling _ 
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Side 5

Retten til fravær med fuld løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barn
løshed udvides til at gælde alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling, som skyldes 
sygelige forhold uanset, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden. 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, at det alene er den part, som er årsag til barnløsheden, 
der har ret til fravær med løn. 

Sorgorlov 
Hvis et barn er dødfødt, dør eiler bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældre
ne ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. 

Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modta
gelsen. 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, at moren/en af adoptanterne har ret til sædvanlig løn i 
indtil 14 uger, og faren/medmoren/den anden adoptant har ret til sædvanlig løn i 2 
sammenhængende uger efter fødslen. Faren/medmoren/den anden adoptant har dog fra 
1. februar 2018 ret til fravær og barselsdagpenge i 14 uger i henhold til barselslovens§
13.

Omsorgsdage til plejeforældre 
Personlcredsen, som har ret til omsorgsdage, udvides til også at gælde plejeforældre, når 
der er tale om plejeforhold af minim� 6 månders -varighed, og barnet har adresse hos 
den ansatte. 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, ·at det er biologiske forældre, registrerede medmødre, 
adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden, som har ret til omsorgsdage. 

Tjenestefrihed ved modtagelse af spædbarn i pleje 
Ansatte, der indgår aftale om at modtage et spædbarn i pleje i medfør af serviceloven, 
har ret til tjenestefrihed i op til 1 år. 

Herudover er aftalen ajourført i forhold til gældende lovgivning således, at de to ugers 
fædreorlov: efter aftale med arb�jdsgiveren kan afhol_des som ikke-sammenhængende 
perioder inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen, jf. §9 stk. 2 og § 19. 

KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 

§ l. HVEM ER OMFA TIET AF AFf ALEN

Stk. 1. 

Aftalen gælder for personale i regional tjeneste. 
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Stk. 2. 
Aftalen gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regio
ner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte for
pligtelser. 

Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomst-/aftalegrundlag fortsætter dette 
dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation. 

Stk. 3. 
Bestemmelserne i aftalens kapitel 2-7 omfatter kun ansatte, der har ret til fuld løn under 
sygdom. 

Stk. 4. 
En ansat, der først opnår ret til løn under sygdom efter at have påbegyndt barsels- e�ler 
adoptionsorlov efter barselsloven, omfattes af bestemmelserne i kapitel 2-7 fra dette 
tidspunkt. 

§2. LØN

Stk. 1. 
Ved sædvanlig løn forstås i denne aftale en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret 
til under sygefravær ifølge aftale eller overenskomst. 

Stk. 2. 
En arbejdsgiver har i de perioder, hvor der ydes sædvanlig løn ret til de dagpenge, som 
den ansatte ellers ville have haft ret til fra kommunen jf. barselsloven. 

Stk. 3. 
Ret til løn i 8-ugers perioden før fødslen, jf. § 8, bortfalder, hvis den ansatte i denne pe
riode indtræder i ny lønnet beskæftigelse. 

Stk. 4. 
Retten til fuld løn efter fødslen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde 
dagpenge, som den ansatte vil have ret til efter barselsloven. 

BEMÆRKNING TIL STK 4: 
Bestemmelsen indebærer, at der udbetales fuld løn under orlov, hvis ar
bejdsgiveren vil kunne modtage fuld dagpengerefusion. Såfremt arbejdsgi
veren ikke vil fcunne modtage fuld d_agpengerefusion, men_ alene nedsat ('fx 
ved forlængelse af fravær efter § 10, stk. 2 og § 20, stk. 2) eller ingen dag
pengerefusion vil der kunne udbetales nedsat løn. Lønnen (inkl. pension 
mv.) reduceres i så fald med en kr. til kr. nedsættelse, der svarer til de fulde 
eller nedsatte dagpenge. 

§ 3. DOKUMENTATION OG REFUSION AF DAGPENGE

En ansat skal efter anmodning fra arbejdsgiveren fremskaffe eller bekræfte oplysninger, 
der er nødvendige ved bedømmelsen af arbejdsgiverens krav om udbetaling fra bopæls
kommunen af de barselsdagpenge, som den ansatte ellers ville have ret til. 
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KAPITEL 2. BEHANDLINGER OG UNDERSØGELSER 

§ 4. BEHANDLING FOR BARNLØSHED

**NYT**med virkning fra 1. april 2019 
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Ved fravær fra· arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som 
skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. 

BEMÆRKNING: 

Bestemmelsen omfatter alle ansatte, der undersøges og/eller bel,andles for 
barnløshed, som skyldes sygelige forhold. Det er ikke afgørende, hvem af 
parterne, der er årsag til barnløsl,eden, men det er en forudsætning for 
retten· til fravær med løn, at den ansatte undersøges eller bel,andles� Det 
er en lægelig vurdering, om der er tale om sygelige forhold Der kan evt. 
indgås aftale efter lov om sygedagpenge § 56, hvis betingelserne er opfyldt. 
Ansatte, som ikke er berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedag
penge efter sygedagpengelovens bestemmelser herom. 

§ 5. GRA VIDITETSUNDERSØGELSER

En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, 
når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. 

KAPITEL 3. GRAVIDITET 

§ 6. MEDDELELSE OM GRAVIDITET

En ansat, der er gravid, skal give arbejdsgiveren meddelelse herom senest 3 måneder før 
forventet fødsel. Samtidig meddeler den ansatte om hun agter at udnytte retten t�l fravær 
før fødslen. Hun skal samtidig oplyse, hvornår hun forventer at påbegynde sin orlov. 
Tidspunktet for forventet fødsel skal dokumenteres, fx ved kopi af oplysning herom i 
vandrejournal eller lignende. 

§ 7. UARBEJDSDYGTIGHED FØR ORLOV TIL GRAVIDITET OG BARSEL

Stk. 1. 

En kvindelig ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af gravi
ditet tidligere end 8-uger før forventet fødsel, hvis betingelserne efter barselslovens § ·6, 
stk. 2, er_ opfyldt. 

BEMÆRKNING: 

Ret til førtidig barselsorlov foreligger i følgende tre situationer: 

1. hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har
et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko
for kvindens helbred eller for fosteret,

2. hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller
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3. hvis kvindens graviditet på grund af offentligt fastsatte bestemme/
ser forhindrer hende i at varetage arbejdet, og arbejdsgiveren ikke
kan tilbyde hend_e anden passende beskæftigelse.

Sygdom under graviditet, som ikke falder ind under stk. 1, betragtes som fravær ved 
sygdom. 

§ 8. ORLOV UNDER GRAVIDITET

Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det 
tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. 

BEMÆRKNING: 
En kvindelig ansat, der bliver gravid under afholdelse af orlov, har ret til at 
afbryde orloven efter kapitel 4 og 5. I stedet følges vilkårene i denr.ze aftale. 

KAPITEL 4. BARSELS- OG FORÆLDREORLOV 

§ 9. BARSELSORLOV - FRAVÆR MED LØN INDTIL 14 UGER EFTER FØDS
LEN 

Stk i. 

Efter fødslen har moren ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. I 
de første 2 uger efter fødslen har moren pligt til fravær. 

**NYT** 

Stk. 2. 
Faren eller medmoren har i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet 
med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren in
den for de første 14 uger efter fødslen. De 2 uger skal gives i sammenhæng; men kan 
efter aftale med arbejdsgiveren atboldes som ikke-sammenhængende perioder in
den for de første 14 uger efter fødslen. 

BEMÆRKNING TIL STK i OG 2: 
Den periode, hvor der er ret til barselsorlov, beregnes fra kalenderdagen ef
ter den dag,· hvor barnet er født. 

F. arens eller medmorens ret til orlov i forbindelse med barnets føds�l er ikke 
betinget af, at forældrene lever sammen, men det forudsættes, at orlov til
bringes sammen med barnet ved daglig kontakt. Det er ikke en betingelse, at 
hele dagen tilbringes sammen med barnet. 

Med medmoren menes en kvinde, der er registreret som medmor i henhold 
til børne/ovens regler herom. 
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§ 10. FORÆLDREORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN - FRA V ÆR
OGLØN

Stk. 1. 
Efter den 14. uge efter fødslen har den ansatte ret til fravær fra arbejdet i op til 32 uger. 

Stk. 2. 

BEMÆRKNING TIL STK. 1: 

Retten til fravær gælder begge forældre. Forældrene kan holde orlov sam
men, på skift eller i forlængelse af hinanden. Forældrene har tilsammen ret 
til dagpenge i 32 uger, indtil barnet er 46 uger, som kan fordeles efter for
ældrenes ønske. Afholder forældrene fravær udover 32 uger tilsammen ydes 
der ikke i den pågældende periode dagpenge, 11 dog§ 10, stk. 2. Den ansat
te kan beslutte, at fraværet skal være på et mindre antal uger end 32. 

Den ansatte har ret til at vælge fravær efter stk. 1 i 40 eller 46 uger, jf. dog § 2, stk. 4. 
Deles fraværet mellem forældrene skal det samlede fravær udgøre 40 uger eller 46 uger. 

BEMÆRKNING TIL STK. 2: 

Det forlængede fravær på henholdsvis 8 eller 14 uger ud over de 32 uger 
kan afholdes sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. 

Forældrene har efter barselsloven ret til at forlænge dagpengeperioden til
svarende. Forældrene kan således forlænge fraværet og tilsammen bruge 
dagpengenf! over en periode på 40 eller 46 uger, indtil barnet er 54 hen
holdsvis 60 uger. Forældrene bestemmer selv fordelingen af.fraværet. 

Delesfraværet mellem forældrene, er det afgørende for forlænge/sen, at for
ældrenes samlede fravær tilsammen er 40 uger eller 46 uger. 

Såfremt forældrene vælger at dele fraværet har den ansatte mulighed for at 
afholde et mindre antal ugers.fravær (end 40 eller 46 uger), hvis forældrene 
samlet set afholder 40 eller 46 ugers fravær -fx har en kvindelig ansat ret 
til at afholde 33 ugers orlov, såfremt manden afholder 13 ugers orlov. 

Hvis dagpengeperioden forlænges, nedsættes dagpengene, så de svarer til 
falde dagpenge i 32 uger. Hvis den ansatte ønsker at forlænge orloven, kan 
dette ske efter den 14. uge efter fødslen, jf dog§ 10, stk 3. I så fald nedsæt
tes dagpengerefasionen til arbejdsgiveren og lønnen til den ansatte, jf § 2, 
stk. 4. 

Hvis den ansatte venter med at forlænge orloven, indtil perioden hvor der 
ydes sædvanlig løn er ophørt, ydes der fuld dagpengerefusion til arbejdsgi
veren og fuld sædvanlig løn til den ansatte i de perioder, hvor der er aftalt 
løndækning. Anvendelse af muligheden for at forlænge fraværet efter § I 0, 
stk 2, udelukker anvendelse af udskydelse af orloven efter § 11 og retten til 
forlængelse ved delvis genoptagelse af arbejdet jf. § 13, stk. 2. Hvis orloven 
udskydes eller arbejdet genoptages delvist, er det således heller ikke muligt 
at forlænge fraværet. 
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Faren eller medmoren kan anvende dele af sin ret til fravær i 32 uger, jf. stk. 1 og 2 in
den for 14 ugers perioden efter fødslen. 

Stk. 4. 
Faren eller medmoren har efter begæring ret til sædvanlig løn i indtil 12 uger ved for
lods anvendelse af sin fraværsret efter stk. 3. Udnytter faren eller medmoren denne ret 
sker en forholdsmæssig reduktion af perioden med sædvanHg løn efter stk. 5. 

Stk. 5. 
Moren har ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af fraværsret efter § 10, stk. 1 og 
2. Faren/medmoren har ret til 7 ugers sædvanlig løn ved anvendelse affraværsret efter§
10, stk. 1 og 2. Retten til sædvanlig løn bortfalder, hvis den reserverede orlov med sæd
vanlig løn ikke anvendes eller udskydes efter § 11.

Herudover har en ansat ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af sin fraværsret ef
ter § 10, stk. 1 og 2. Hvis begge forældre er omfattet af denne a�ale, kan der dog højst 
udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene Jean vælge at dele de 6 uger. 

Forældrene kan med sædvanlig. løn afholde fravær samtidigt eller afholde fravær på 
skift. 

BEMÆRKNING TIL STK. 1-5: 

Den periode, hvor der er ret til barselsorlov beregnes fra kalenderdagen ef
ter den dag, hvor barnet er født. 

Farens eller medmorens ret til orlov i forbindelse med barnets fødsel er ikke 
betinget af, at forældrene lever sammen, men det forudsættes, at orlov til
bringes sammen med barnet ved daglig kontakt. Det er ikke en betingelse, at 
hele dage� tilbringes sammen med barnet. 

BEMÆRKNING TIL STK. 5: 

For den enkelte ansatte gælder, at lønnet orlov skal holdes før ulønnet or
lov. En ansat, der vælger at holde orlov med sædvanlig løn i barnets uge 26 
til og med barnets uge 3 7, kan således ikke holde ulønnet orlov i barnets 
uge 14 til og med barnets uge 25. Fravær fra arbejdet kan kun ske i hele ar
bejdsdage, jf dog§ 13.

**NYT** med virkning fra 1. april 2019
Stk. 6. 

. . 

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, 
har moren ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bort
adoption. Er barnet dødfødt eller dør inden for de første 32 uger efter fødslen, bevarer 
faren eller medmoren sin ret til sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger efter fødslen, 
jf. § 9, stk. 2. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. 
uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til fravær m�d sædvanlig løn i indtil 
14 uger efter barnets død eller bortadoption. Hvis moren efter fødslen lider af en 
graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes fraværs- og dagpengeret samt retten til 
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sædvanlig løn med hendes sygdomsperiode, dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter 
fødslen. 

§ 11. UDSKYDELSE AF ORLOV EFTER DEN 14. UGE

Stk 1. 
Den ansatte har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten efter § 
I 0, stk. 1. Kun den ene af forældrene kan benytte retten. Den udskudte fraværsret skal 
være udnyttet inden barnet fylder 9 år og skal holdes i en sammenhængende periode. 
Hvis den ansatte fratræder inden den udskudte fraværsret er udnyttet, vil retten til at gø
re brug af denne fraværsret også gælde over for en eventuel ny arbejdsgiver. 

Stk. 2. 
Den ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af fraværet efter 
§ 10, stk. 1. bet udskudte fravær skal være udnyttet inden barnet fylder 9 år. Hvis den
ansatte fratræder, inden den udskudte fraværsret er- udnyttet, er retten til fravær betinget
af, at der indgås en aftale herom med den nye arbejdsgiver.

Stk. 3. 

Såfremt den udskudte periode efter stk. 1 og 2 ligger inden for de uger, hvor derudbeta
les sædvanlig løn, jf. § 10, stk. 5, udskydes samtidig retten til at få udbetalt sædvanlig 
løn, såfremt den ansatte vedbliver med at have samme arbejdsgiver. 

§ 12. MEDDELELSE OM AFHOLD:l;:LSE AF ORLOV I FORBINDELSE MED
FØDSEL

Stk. 1. 

En mor, der anvender sin ret til fravær i indtil 14 uger efter fødslen, skal inden 8 uger 
efter fødslen underrette' sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet. 

Stk. 2. 

En far eller medmor, der anvender sin ret til indtil 2 ugers fravær inden for de første 14 
uger efter fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår på
gældende forventer at begynde fraværet og om længden af fraværet. 

Stk. 3. 

En ansat, der anvender sin ret til fravær efter§ 10, stk. I, 2 og 3, skal inden 8 uger efter 
fødslen underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden 
heraf. Endvidere skal den ansatte underrette sin arbejdsgiver om, hvorvidt retten til at 
udskyde fravær :efter. § 11, stk. 1 ønskes benyttet. 

Stk. 4. 

En ansat, der har udnyttet retten til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fra
værsretten, jf. § 11, stk. 1, skal med 16 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvor
når fraværet påbegyndes og længden af fraværet. 

Stk. 5. 

En far eller medmor, der anvender sin ret til fravær med sædvanlig løn efter§ 10, stk. 4 
inden for de første 14 uger efter fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgive
ren om, hvornår pågældende forventer at begynde fraværet og om længden af fraværet. 
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§ 27. TILBAGEVENDEN EFTER ORLOV
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En ansat har ret til at vende tilbage til samme stilling efter orlov i forbindelse med fød
sel og adoption. Hvis dette ikke er muligt til en tilsvarende eller Hgnende stilling i over
ensstemmelse med ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet. 

KAPITEL 7. OMSORGSDAGE 

§ 28. RET TIL OMSORGSDAGE

Stk. 1. 

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn 
til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. 
Dette gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår i regioner. 

BEMÆRKNING TIL STK 1: 

Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Det kan på arbejds
pladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til 
omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den 
pågældende tiltræder. 

Eksempel 1: Barn født i 2013 

Kalenderår Barns alder Antal dage 
2013 0 2"' 

2014 1 2 

2015 2 2 
2016 3 2 
2017 4 2 

2018 5 2 
2019 6 2 
2020 7 2 
2021 8 0 

* Disse to dage kan overføres til næste kalenderår, jf. stk. 3, nr. 1.

Eksempel 2: 
A er ·ansat i X region til og med 31. marts og bruger sine 2 omsorgsdage. Pr. 1. juli an
sættes A i Y region. A er ikke berettiget til flere omsorgsdage i løbet af kalenderåret. 
Hvis A ikke har anvendt omsorgsdage i X region eller har anvendt 1 omsorgsdag, har A 
i Y region-krav på henholdsvis 2 eller 1 omsorgsdag( e ). 

Situationen er den samme, selvom der ikke er et tidsmæssigt slip imellem de 2 ansættel
sesforhold, fx hvis ansættelsesforholdet i X region afsluttes 31. marts og ansættelsesfor
holdet i Y region påbegyndes I. april. 

**NYT**med virkning fra 1. april 2019 
Stk. 2. 

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptiv
forældre, plejeforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet _skal have op-
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hold hos den ansatte. Både mødre og fædre/medmødre har ret til omsorgsdage. Om
sorgsdage kan afvikles uafhængig af den anden forældres eventuelle orlov. 

Stk. 3. 

BEMÆRKNING TIL STK 2: 
Ved ophold forstås, at barnet enten har adresse hos, eller har regelmæs
sigt samkvem med den pågældende ansatte. I relation til plejeforældre er 
det en forudsætning, at barnet !,ar adresse /1os plejeforældrene. Er pleje
forlioldet tidsbegrænset, er det en forudsætning, at det varer i minimum 
6måneder. 

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Overførsel af omsorgs
dage kan ske i følgende situationer: 

1. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget kan
overføres til det næstfølgende kalenderår. Ret til overførsel gælder uanset,
hvornår barnet er født/modtaget i det pågældende kalenderår. Denne ret bevares
. ved umiddelbar overgang fra et ansættelsesforhold indenfor regioner.

2. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor den ansatte på grund af or
lov efter kap. 3, 4 eller ·ser afskåret fra at afholde omsorgsdage. Omsorgsdage
ne kan overføres til det kalenderår, hvor den pågældende ophører med at afhol
de orlov efter kap. 4 og 5. Retten til overførsel gælder alle de omsorgsdage, som
den ansatte har ret til i det pågældende tidsrum.

BEMÆRKNING TIL NR. 1-2 
Retten til at overføre ikke-afholdte omsorgsdage gælder alle de omsorgs
dage, den ansatte har ret .til - dvs. også eventuelle omsorgsdage for sø
skende. 

BEMÆRKNING TIL NR. 2: 
Der tænkes særligt på situationer, hvor den ansatte kombinerer følgende 
orlovstyper efter aftalen med orlov efter§ 9, stk 1, § 10, stk 1, § 19 eller 
§ 20, stk 1:

• Førtidig barselsorlov efter§ 7
• Graviditetsorlov efter § 8
• Forlængelse af orloven efter § 10, stk. 2 eller § 20, stk. 2
• Barnets indlæggelse efter§ 14, stk 2 eller§ 24
• Nyt adoptionsforløb efter § 17, § 18 eller § 19

Der skal være tale om afholdelse af orlov i et helt kalenderår, før der kan 
ske overførsel. 

§ 29. VARSLING AF OMSORGSDAGE

Den ansatte·skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag ta
ges hensyn .til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt i�dgår en afvejning af 
hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter mv. 
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§ 30. OMSORGSDAGE VED ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR
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Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. 

KAPITEL 8. TJENESTEFRIHED AF TVINGENDE ·p AMILIEMÆSSIGE ÅRSA
GER 

§ 31. ULYKKE OG AKUT SYGDOM

Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom 
eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øje
blikkeligt. 

BEMÆRKNING: 

Tjeneste.frihed i sådanne tilfælde ydes i overensstemmelse med gældende 
overenskomster, aftaler og/eller praksis. 

§ 32. RET TIL FRIHED MED LØN VED BØRNS HOSPITALSINDLÆGGELSE

Stk 1. 

Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig 
løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved bar
nets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i 
hjemmet. 

Stk 2. 

Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: 
• Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre til

sammen ikke overstige 10 arbejdsdage ·inden for 12 på hinanden følgend� må
neder.

• Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæg
gelsen.

• Der er ikke ret til fravær med sædvanlig løri efter denne bestemmelse i umid-
delbar tilknytning til fravær efter § 33 i aftalen.

BEMÆRKNING: 

Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, 
som har forældremyndigheden over barnet. 

§ 33. PASNING AF ALVORLIGT SYGE BØRN UNDER 18 ÅR

Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, hl:)! ret til hel eller delvis 
tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at fa dagpenge efter§ 26 i bar
selsloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til. tjene
stefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. 
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