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Fripladsordning i ATLS/ATCN Danmark
Med virkning fra efterårets kurser 2009 indføres en fripladsordning for
ATLS og ATCN instruktører, der underviser på ATLS og ATCN kurser i Danmark.
Fripladsordningen
Ved en friplads forstås, at en afdeling/klinik på et hospital kan tilmelde en
kursist via den almindelige procedure på hjemmesiden uden afholdelse af
kursusafgift (men med afholdelse af fx udgifter til transport, ophold og forplejning ud over det, der normalt indgår i kurset).
Der kan optjenes ”dele af fripladser” på to måder:




For instruktører, der af har arbejdsgiveren har fået bevilget fri med
løn til kurset, optjenes ”dele af fripladser”, der automatisk indsættes
på konto til den pågældende afdeling/klinik.
For instruktører, der af har arbejdsgiveren ikke har fået bevilget fri
med løn til kurset, optjenes ”dele af fripladser”, som ikke automatisk
indsættes på konto til den pågældende afdeling/klinik. Instruktøren der
har optjent de tildelte ”dele af fripladser”, har rådigheden over disse,
og kan udløse ”dele af fripladser” fx efter en drøftelse med den pågældende afdeling/klinik om bevilling af fremtidig frihed med løn til kurser.
Fripladserne kan alene anvendes efter aftale med den afdeling/klinik
instruktøren er ansat på.

Herved kompenseres en afdeling/klinik med ”dele af fripladser”, når instruktører bevilges fri med løn til kurser.
En afdeling/klinik der ikke bevilger instruktører fri med løn til kurser opnår
ikke kompensation med ”dele af fripladser”. Imidlertid råder instruktøren
over tildelte ”dele af fripladser”, der kan anvendes til drøftelse med den
pågældende afdeling/klinik om bevilling af fremtidig frihed med løn til kurser.

Fripladser, der tilhører afdelinger/klinikker, følger ikke instruktøren ved
overgang til nyt job. Rådigheden over et antal fripladser der er optjent af
instruktører uden fri med løn, kan instruktøren bringe med videre ved et
evt. jobskifte og anvende til at forhandle med den nye arbejdsplads – der
kan gives retten til at anvende friplads(er), såfremt der tildeles frihed med
løn til undervisning på kommende kurser.
Oversigt over fripladser
Der etableres en database, der styrer en oversigt over fripladser til de afdelinger/klinikker der har bevilget instruktører frihed med løn til deltagelse
i ATLS/ATCN kurser. Der vil samtidig være en oversigt over de fripladser
som instruktører disponerer over. Databasen opdateres efter hvert kursus
samt ved anvendelse af fripladser. Den enkelte afdeling/klinik kan se oversigten på et lukket område etableret på ATLS hjemmesiden, hvortil der
kræves password.
Fripladser tildeles her kun til de afdelinger, hvor instruktøren meddeler direktionen (evt. kursuslederen) at have fri med løn. Hvis instruktøren har
flere arbejdspladser (fx Forsvaret og et hospital), skal det oplyses hvem,
der har givet/ikke givet frihed med løn. Dette sker i praksis ved, at der på
hvert kursus udfyldes et skema, der af kursuslederen sendes til direktøren
efter kurset.
Optjening af fripladser
Der kan optjenes ”dele af fripladser” i tre kategorier (100 % har fripladsværdien svarende til 0,5 kursus – dvs. afdelinger/klinikker optjener en friplads, når en instruktør har deltaget fuldt i to kurser):
 Ved deltagelse i hele kurset (100%)
 Ved deltagelse i to dage (50%)
 Ved deltagelse i en dag eller mindre (25%)
Der optjenes ”dele af fripladser” på ATLS, ATCN og instruktørkurser.
Der optjenes ikke fripladser ved deltagelse i ATLS/ATCN kurser som instruktørkandidat.
Såfremt de afdelinger/klinikker der giver instruktører frihed med løn til deltagelse i ATLS/ATCN kurser, har flere instruktører, der underviser – kan
”dele af fripladser” lægges sammen. Afdelinger/klinikker kan frit vælge, om
de vil anvende fripladser til ATLS eller ATCN kurser.
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Saldo opdateres løbende, og fripladser kan benyttes i optjeningsåret – eller
senest året efter (hvorefter de af regnskabshensyn bortfalder). For optjente fripladser (eller dele heraf) i 2009 gælder, at fripladser kan benyttes indtil udgangen af 2011.
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