
Arbejdstid

Ved de seneste OK-forhandlinger har arbejdsgiver 
ønsket at fjerne flere af de værn der beskytter fritiden. 
Omvendt har vi i Sundhedskartellet ønsket at beholde 
dem – og gerne udbygge dem.
 
Forskelligt syn på arbejdstidsreglerne
Arbejdsgiver har i stigende grad fokus på øget produk-
tivitet og fleksibilitet mens vi i Sundhedskartellet har 
haft et større fokus på arbejdsglæde, kvalitet i opgave-
løsningen og en fornuftig løn.  

Bl.a. har arbejdsgiver ved de seneste overenskomst-
forhandlinger stillet krav om at få fjernet varslings-
godtgørelser for over- og merarbejde, omlagt tjeneste 
mm.  Det er små tillæg, som ikke fylder meget på din 
lønseddel; men det er tillæg, som giver et signal om, at 
der skal passes på din fritid.    

Generelt oplever mange at arbejdstidsreglerne er 
under pres på både det kommunale, regionale og 
statslige område. 

Arbejdstidsregler og god arbejdstilrettelæggelse
Vi bliver ofte mødt med en påstand om at vores 
arbejdstidsregler gør det besværligt for arbejdsgiver 
at udnytte personaleressourcerne bedst muligt. Det 
kan vi ikke genkende i Sundhedskartellet.  Området 
er da også blevet undersøgt mange gange, senest 
i forbindelse med Arbejdstidsprojektet på Regio-
nernes område i OK-15 perioden. I undersøgelsen 
kunne det konstateres, at arbejdstidsreglerne ikke 
hæmmer en god arbejdstilrettelæggelse på hospi-
talerne og man konstaterede samtidigt, at når I har 
indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, håndteres 
ændringer i tjenesteplanerne med kort varsel nem-
mere og mere gnidningsfrit. 

Arbejdstidsregler i fremtidens sundhedsvæsen
Supersygehuse, kortere indlæggelsestid og mere fokus 
på forebyggelse stiller nye krav til jer ude på sygehu-
sene og i kommunerne.  Den almindelig arbejdstid fra 
7 – 15 er allerede nu mange steder udvidet til 7 – 20, 
og det er formentlig en udvikling der vil fortsætte. I 
Sundhedskartellet mener vi, at de nuværende arbejds-
tidsregler sagtens kan rumme de ændringer, der vil ske 
i arbejdstilrettelæggelsen på grund af udviklingen. 

Tillæggene i arbejdstidsreglerne
Set på landsplan og i gennemsnit for Sundhedskartel-
lets grupper sker der kun en begrænset udbetaling af 
overarbejde (under 1% af den samlede løn).  Aften og 
natarbejde giver et %-tillæg til timelønnen og bliver 
typisk udbetalt.  Det er klart den største andel af gene-
betalingerne, der ligger hér og den udgør op til 10% af 
den samlede løn for de forskellige grupper i Sundheds-
kartellet.  Der ydes tillæg for indkald på fridøgn med 
mindre end 14 dages varsel og pga. tillægget størrelse 
(ca. 500 kr. pr gang) er det også en markant genebeta-
ling.  Mindre markant er de små tillæg for manglende 
varsel for overarbejde, merarbejde og omlagt tjeneste. 

Spørgsmål
• Er der behov for enklere arbejdstidsregler? Hvis ja, 

hvilke områder vil I særligt pege på? Kan en mulig-
hed være at lade nogle arbejdstidsregler gælde for 
dem der går i skiftende vagter og andre for dem, der 
kun arbejder i dagtjeneste i hverdagene?

• Hvis der skal ske forbedringer af ulempebetalinger-
ne (aften, nat, weekend, varslingsgodtgørelser) hvad 
vil I så prioritere øverst? 

• Hvis arbejdsgiverne igen stiller forslag om at fjerne 
nogle af varslingsgodtgørelserne, er der så nogen I 
synes vi godt kan undvære? Eller skal de forbedres?


