
Få styr på din løn



Kender du det? Du får din lønseddel, og du løber den lige igennem, men uden rigtigt at 
føle dig sikker på, om det hele stemmer. For det er ikke helt let at gennemskue, hvordan 
lønsedlen er skruet sammen, og hvordan det passer med din skiftende vagtplan. 

På siderne her har vi samlet de vigtigste informationer om din vagtplan, fridage og 
helligdage. Har du dem i baghovedet, er du allerede godt på vej. 
Husk, at vi altid er klar til at svare på dine spørgsmål. Spørg din tillidsrepræsentant, eller 
kontakt din lokale kreds – telefonnummer og e-mail-adresse finder du på bagsiden. 

Om din vagtplan og ændring af den
Du har krav på at kende din mødeplan/tjenesteplan fire uger frem. 

Din arbejdsgiver kan kun ændre i den planlagte tjeneste i ganske særlige tilfælde, nem-
lig i situationer der ikke kunne forudses da tjenesteplanen udarbejdet.

Hvis din arbejdsgiver vil drøfte ændringer i mødeplanen/tjenesteplanen, skal det ske i 
din arbejdstid. Din arbejdsgiver må altså ikke ringe dig op uden for arbejdstiden for at 
drøfte ændringer i din mødeplan/tjenesteplan. 

Hvis din arbejdsgiver ringer dig op derhjemme og beder dig om at komme på arbejde, 
så er der tale om et tilkald. Tilkald betales som overarbejde, og – hvis det er på et fridøgn 
– som et mistet fridøgn + evt. tillæg.

Afspadsering skal gives i hele dage så vidt muligt. Planlagt afspadsering kan aflyses 
med fire døgns varsel, og afspadsering kan pålægges med fire døgns varsel. Varslet skal 
gives i arbejdstiden.



Om dine fridage/fridøgn 
Du har ret til to fridøgn  pr. uge. 

Du kan ikke arbejde mere end seks dage mellem fridagene, medmindre der er en lokal 
aftale. 

Et fridøgn er på 35 timer - men kan aftales nedsat til 32 timer i en lokalaftale. To sam-
menlagte fridøgn skal være på mindst 55 timer. Fridøgn, der er kortere end 35 (32)/55 
timer, betragtes som inddraget fridøgn.

Hvis du bliver pålagt at arbejde på et fridøgn, skal det aflønnes som overarbejde + evt. 
varslingsgodtgørelse. 

Om søgnehelligdage
En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Hvis du arbejder på en 
søgnehelligdag, har du krav på en anden fridag. Du har også krav på en anden fridag, 
hvis søgnehelligdagen falder sammen med et fridøgn. 

En søgnehelligdagsfridag eller en erstatning herfor skal have samme længde som et 
fridøgn (35/32 timer). 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning? Kontakt din TR eller din lokale kreds 
I Dansk Sygeplejeråds kommenterede arbejdstidsaftale kan du få svar på flere spørgs-
mål om arbejdstid. Du finder aftalen samt andre informationer om arbejdstid  
http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Få-styr-på-din-arbejdstidsaftale.aspx

Har du spørgsmål eller brug for vejledning? Kontakt din TR eller din lokale kreds

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Få-styr-på-din-arbejdstidsaftale.aspx 
http://www.dsr.dk/arbejdstid/regioner.  
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Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon 33 15 15 55

dsr@dsr.dk   www.dsr.dk

Kreds Hovedstaden
Frederiksborggade 15, 4.
1360 København K
E-mail: hovedstaden@dsr.dk
Tlf. 70 21 16 62

Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup
E-mail: sjaelland@dsr.dk
Tlf. 70 21 16 64

Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2.  
7000 Fredericia
E-mail: syddanmark@dsr.dk
Tlf. 70 21 16 68

Kreds Midtjylland
Marienlystvej 14 
8600 Silkeborg
E-mail: midtjylland@dsr.dk
Tlf. 46 95 46 00

Kreds Nordjylland
Sofiendalsvej 3 
9200 Aalborg SV
E-mail: nordjylland@dsr.dk
Tlf. 46 95 48 50


