
ANVISNING af vagter, timeløn/overarbejde m.v. ved 
Retsmedicinsk Institut. 

Sendes til Retsmedicinsk Institut! 

Cpr.nr.: Ydelse fra (dag, måned,år): 

Navn: Evt. overenskomst/anc./løntrin: 

Arbejdets art: 

Arbejdets art 
Del- 
regn. 

Lko Antal Sats Stillingst
ype 

Sted Projekt Aktivitet Enhed 

Hverdagsvagt A 6722 4 

Hverdagsvagt B 6722 2 

Hverdagsvagt 24 timer A 6731 1 

Hverdagsvagt 24 timer B 6731 2 

Lørdagsvagter A 6723 5 

Lørdagsvagter B 6723 6 

Søn- og helligdagsvagter A 6724 5 

Søn- og helligdagsvagter B 6724 6 

Tilkald under vagt A 6732 1 

Tilkald under vagt B 6732 2 

Rådighedstjeneste i hjemmet 6718 0 

Rådighedstjeneste i hjemmet 6718 1 

Rådighedstjeneste i hjemmet 6718 2 

Rejse og ophold (sv. til 5 timers arb.) 6791 1 

Rejse og ophold (sv. til 10 timers arb.) 6791 2 

Kr. og øre 

Befordringsgodtgørelse 4551 X 

1. tilkald udenbys 2670 

Timer m/ 2 dec. 

HK studerende 4986 X 511 

Overarbejde timeløn + 50 % 6220 X 

Overarbejde timeløn + 100% 6230 

Dato Attesteret af  
(Brug farvet pen) 

Dato Underskrift af 
anvisningsberettiget + 

AUID 
(Brug farvet pen) 

Blanket senest opdateret 06.02.2019 
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