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HVORDAN SKAL ARBEJDSTIDEN VÆRE  
PÅ DIN ARBEJDSPLADS? 

KREDSBESTYRELSENS PEJLEMÆRKER 
 

1. Indledning 
For at understøtte sygeplejerskernes arbejdsmiljø og at der sker en kobling mellem arbejdsliv 
og privatliv har Kredsbestyrelsen i Kreds Syddanmark besluttet en række overordnede 
pejlemærker for arbejdstidsområdet. Kredsformandskabet har med det afsæt udarbejdet 
retningslinjer og anbefalinger omkring tilrettelæggelse af sygeplejerskers arbejdstid. 
  
Kredsbestyrelsen ønsker at medvirke til at opretholde en god arbejdstilrettelæggelse og et 
godt arbejdsmiljø på alle sygeplejerskernes arbejdssteder. 
 
Arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse hænger sammen 
I disse år udfoldes stadig mere forskning om medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og 
forskning som forbinder arbejdsmiljøet med kvaliteten i opgavevaretagelsen.1 Forskningen 
peger på en positiv sammenhæng mellem kvalitet i opgavevaretagelsen og de ansattes 
arbejdsmiljø.  
 
Arbejdsgiver har naturligvis det ansvar, som følger af lovgivningen, for at sikre et godt 
arbejdsmiljø, men også samtidig en ”egeninteresse” i sikre et godt arbejdsmiljø, fordi et godt 
arbejdsmiljø er medvirkende til en god opgavevaretagelse. Ligesom et godt arbejdsmiljø har 
betydning for størrelsen af sygefravær, personale flow, medarbejdertilfredshed og lignende. 
 
Kredsbestyrelsen lægger derfor op til samarbejde mellem ledelser og sygeplejerskernes 
repræsentanter om at finde ”de rigtige” løsninger, som modsvarer de udfordringer og behov, 
der er i det enkelte område, samtidig med, at arbejdstilrettelæggelsen tager sit afsæt i de 
nødvendige værn og muligheder for den enkelte medarbejder. 
 
Et af de helt centrale spørgsmål i den sammenhæng er, hvordan der opnås den nødvendige 
balance mellem arbejdsliv og privatliv for den enkelte medarbejder i et kollektiv sammenspil. 
 
Brug arbejdstidsaftalernes muligheder 
Kredsbestyrelsen ønsker med dette at sætte et stærkere fokus på de muligheder, der rent 
faktisk ligger i arbejdstidsaftalerne på det regionale og kommunale område for at lave 
arbejdstilrettelæggelse, som tilgodeser fleksibilitet, kvalitet og patient-/borgersikkerhed 
samtidig med, at der er fokus på medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø.  
 
Pejlemærkerne skal ses i sammenhæng med arbejdet for at opnå en god arbejdstids-
planlægning, hvor sikring af nødvendige kompetencer og overvejelser om faglig ansvarlighed 
indgår.  
 
Kredsbestyrelsen arbejder på at understøtte en god arbejdstidstilrettelæggelse. Derfor 
gennemføres både i det regionale og i det kommunale område undervisningsforløb for ledere 
og arbejdstidsplanlæggere – ligesom der løbende tilbydes undervisning af 
tillidsrepræsentanter. 
 

                                                      
1 Hér kan anbefales ”Psykisk Arbejdsmiljø blandt sygeplejersker”, DSR maj 2013 (link) og ”Kvalitet af sygeplejen og 

arbejdsmiljø i sundhedssektoren, Dokumentationsrapport nr. 2” DSR juni 2015. 
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2. Arbejdstidsaftalerne   
Dette skriv tager sit afsæt i arbejdstidsaftalerne på henholdsvis det kommunale og regionale 
område.2 

 
Der er en række forskelle mellem de to arbejdstidsaftaler - først og fremmest i forhold til de 
lokale forhandlingsmuligheder omkring honorering - men også andet. Helt centralt er 
imidlertid, at begge aftaler har et forord, hvoraf det fremgår, at der på arbejdspladsen skal 
ske drøftelser om arbejdstid, og hvor de lokale parter opfordres til optage forhandlinger om 
indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.   
 
Det er i denne sammenhæng kredsbestyrelsen har sat en række pejlemærker, som 
baggrund for det videre arbejde med udmøntning af de lokale retningslinjer og anbefalinger til 
glæde for den lokale arbejdsplads og det enkelte medlem.  
 

 
 

Forord 
 
Drøftelse om arbejdstid på arbejdspladsen  
Tilrettelæggelse af arbejdstid på døgnområdet bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid har væsentlig 
betydning for kvaliteten af kerneopgaverne, mulighederne for at fastholde og rekruttere personale, 
arbejdsmiljøet og medarbejdernes behov for balance mellem arbejds- og privatliv. 
 
Derfor er det væsentligt, at der på arbejdspladserne finder en drøftelse sted mellem medarbejdere og nærmeste 
leder omkring de overordnede principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden og at udmøntningen af de 
overordnede principper udfoldes i dialog. 
 
I disse drøftelser kan følgende elementer bl.a. inddrages:  
 

o Arbejdstidsplanlægning 
o Planlægning af frihedsperioder, herunder ferie og afspadsering 
o Afvikling af optjente timer 
o Fordeling af vagter 
o Anvendelse af deltidsansættelse og vikarer, herunder afløserforhold ved sygdom, barsel o.lign. 
o Indbyrdes bytning af vagter 
o God planlægning, så unødige opkald til ansatte, der ikke er på arbejde undgås 
o Ledelsens behov for at kunne håndtere ændringer fleksibelt 
o Anvendelse af tilkald 

 
De lokale parter opfordres endvidere til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.   

  
Kilde: Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder, 2015

 

 
3. Den enkelte og fællesskabet 
Lokale arbejdstidsaftaler bør tilpasses den enkelte under hensyntagen til fællesskabet. En vej 
til dette er at inddrage den enkeltes egen bestemmelse i lokale arbejdstidsaftaler fx ved at 
den enkelte sygeplejerske aktivt skal tilslutte sig aftalte muligheder.  
 
Der er forskel på, hvorledes arbejdsmiljøet påvirker den enkelte. Det er derfor vigtigt, at de 
arbejdsmiljømæssige løsninger, som man – under hensyn til fællesskabet - lokalt når frem til, 
også er søgt tilpasset den enkelte. Dette giver lokale forskelle imellem de enkelte 
arbejdspladser. 

                                                      
2 Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er der mellem KL og Sundhedskartellet indgået en ændret ”Aftale om arbejdstid 

for de kommunale døgnområder”. Henvisninger sker til teksten i forhandlingsprotokollatet f.eks. (KL § 13). Tilsvarende 
henvises til den regionale arbejdstidsaftaler f.eks. (DR § 13).   
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4. Muligheder eller begrænsninger? 
Kredsbestyrelsen har det grundlæggende pejlemærke, at udvidet anvendelse af 
arbejdstidsaftalen forudsætter enighed lokalt om at arbejdsmiljøet ikke påvirkes negativt. 
Såfremt arbejdsmiljøet i et område er præget af ubalance imellem opgaver og normering 
anbefaler kredsbestyrelsen tilbageholdenhed med at udnytte arbejdstidsaftalens muligheder, 
når det er med til at belaste arbejdsmiljøet for de ansatte. 
Kredsbestyrelsen anbefaler ligeledes at der løbende sker en evaluering lokalt på den enkelte 
arbejdsplads om grundlaget for lokalaftaler fortsat er tilstede og/eller om der er opstået nye 
behov for andre aftaler.  
 
5. Planlægningsfase og sammenhæng til privatlivet 
Kredsbestyrelsen har et særligt fokus på at arbejdstidstilrettelæggelsen i planlægningsfasen 
sikrer ledelsen mulighed for at kunne tilrettelægge arbejdstidens i overensstemmelse med 
arbejdstidsaftalen og de lokalt aftalte muligheder. 
Derudover ønsker kredsbestyrelsen at sikre de ansatte mulighed for at kunne tilpasse deres 
arbejdstid til privatlivet ved at kunne bytte vagter med kolleger efter aftale med den lokale 
ledelse. 
Kredsbestyrelsen har derfor som pejlemærke, at alle lokale aftaler skal indeholde 
overvejelser om mulighed for at bytte vagter frivilligt med kolleger. 
 
6. Afslutning 
Nærværende er ikke dækkende for alle situationer og muligheder i arbejdstidsaftalerne for 
det kommunale og regionale område. 
Der vil altid opstå situationer, hvor der lokalt er et ønske om at ”kunne gå ud over” de lokalt 
aftalte lokalaftaler og centralt fastsatte arbejdstidsaftaler. 
Der er også de områder fx spørgsmål om rådighedsvagt i kommunen eller 
selvtilrettelæggere, der ikke er omfattet af nærværende.  
Kontakt da altid kredsen for at vurdere om der er mulighed for tilpasning/justering. 
 
Kredsbestyrelsen har et ønske om at understøtte sygeplejerskernes arbejdsvilkår i et sikkert 
arbejdsmiljø med plads til udvikling og mulighed for at udføre sygepleje af høj kvalitet. 
Kredsbestyrelsen anerkender, at arbejdspladser er forskellige i kredsen og at der kan være 
forskellige hensyn og ønsker, der afspejles i de lokale aftaler. Det ser Kredsbestyrelsen som 
en styrke. 
Arbejdstidsområdet er i takt med forandringer i sundhedsvæsenet og samfundet derfor en 
dynamisk størrelse, som kredsbestyrelsen gerne vil være med til at udvikle. 
 

 
 
Udarbejdet af kredsbestyrelsen i juni 2016  


