
Generalforsamling 

Der var fin tilslutning til 

HK-Klubbens ordinære 

generalforsamling . På 

valg til bestyrelsen var 

Johnny Erik Jørgensen IT 

området, Gunhild Krog-

ager Carlsson Kvalitet og 

Udvikling. Begge blev 

genvalgt. Suppleant Iben 

Marianne Krarup Peter-

sen Koncern HR ønske-

de ikke genvalg. Her 

blev Louise Kawa valgt. 

Suppleant Ulla Kristian-

sen, blev genvalgt. 

HK-klubbens beretning 

kan læses på 

www.hkklubben.dk 

 

Arbejdsmiljø 

Præstationsskam og 

stress  

Ny forskning viser, at det 

ikke er forandringer og 

høje krav i sig selv der 

gør os syge. Det er den 

skamfølelse det udløser, 

når vi ikke føler, vi kan 

honorere kravene. Pro-

blemet kan opstå, hvis 

medarbejdere forsøger 

at levere en 100 pro-

cents indsats, selvom 

der kun er afsat tid til en 

80 procents indsats. 

Læs om forskningen på  

personaleweb.  

Rundt om stress, viden 

og dialog på arbejds-

pladsen, ny supplerende 

arbejdsmiljøuddannelse 

til trioen.  

Læs mere på intranettet.  

Info om seniorbonus 

Husk deadline! 

Har du ret til seniorbo-

nus eller seniordage? Så 

husk at udfylde blanket-

ten ”seniorbonus optjent 

i 2016 udbetalt / afholdt 

i 2017” Blanketten skal 

underskrives og afleve-

res senest den 30. sep-

tember året før bonus-

sen ville være kommet 

til udbetaling. Foretager 

du ikke noget valg, så vil 

hele bonussen komme 

til udbetaling i januar 

måned. Blanketten og 

vejledning kan du finde 

på intranettet. 

 

PKA 

Giv din pension et løft 

Oplever du et større 

økonomisk råderum end 

tidligere? Så er det en 

god idé at spare ekstra 

op til din pension. 

Som tommelfingerregel 

bør du have en pension 

på mindst 70% af din 

løn for at opretholde din 

levestandard i pensions-

alderen. Det vil sige, at 

den dag du går på pensi-

on, skal de månedlige 

udbetalinger fra PKA, 

folkepension, ATP og 

private pensionsordnin-

ger samlet set svare til 

70% af din månedsløn 

(før skat). 

Kom nemt i gang med at 

spare mere op på 

pka.dk/plus. 

Dette og meget andet vil 

du kunne få svar på, ved 

mødet med PKA den 2. 

maj. Særskilt invitation 

bliver udsendt efter på-

ske. 

MED-Hovedudvalget 

den 14. december  
Møde med den politiske 

ledelse 

Der var en drøftelse af 

budget 2016. Jens Sten-

bæk pegede på tre væ-

sentlige punkter i bud-

get 2016: 

Flere behandlinger skal 

hentes til regionens 

sygehuse fra private 

hospitaler og sygehuse-

ne fra andre regioner. 

Øget hjemtag og frem-

rykning af sygehuspla-

nen. 

Incitamenter i øvrigt – 

central visitation – værdi 

for borgeren – pakkefor-

løb. 

Medarbejdersiden hav-

de flere kommentarer 

bl.a. bekymring for ar-

bejdsmiljøet, trivslen på 

arbejdspladserne med 

de mange forandringer. 

Opsamling på møde om 

lokal løndannelse 

De foreslåede temaer 

blev besluttet at arbejde 

videre med. 

Uddannelsesbehovet 

bør drøftes med de fagli-

ge organisationer. 

På et kommende møde i 

MED-Hovedudvalget vil 

lønpolitikken blive evalu-

eret. 

MUS-samtaler 

I flere afdelinger bliver 

der i øjeblikket afholdt 

MUS-samtaler. I den 

forbindelse skal I huske, 

at få lavet en udviklings-

plan, da den danner 

baggrund for at søge 

midler til uddannelse via 

HK’s kompetencefond. 

 

Lønforhandling 2015  

Vi har ikke kunnet blive 

enige med ledelsen om-

kring lønforhandlingerne 

2015, så de faglige or-

ganisationer har taget 

over. Når der kommer et 

resultat, orienterer vi. 
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