
 

TEMADAG OM   
 

ARBEJDSTID 
RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 

 
I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for 
arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i kredsbestyrelsens pejlemærker for 
arbejdstidsområdet. 
 

Arbejdstid – retningslinjer og anbefalinger til TR i Kreds Syddanmark 
 
1. Fridøgn – anbefaling 
Arbejdsmiljøloven fastlægger (§ 51), at de ansatte inden for hver periode på 7 døgn skal 
have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode, dvs. 
at der må være 6 dage mellem to fridøgn.  
 
Aftalen om hviletid og fridøgn - som på dette område udfylder Arbejdsmiljølovens 
bestemmelser - åbner mulighed for, at det kan aftales, at arbejdet tilrettelægges således, at 
der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn, dog maksimalt 1 gang pr. måned. 
 
Det anbefales, at sygeplejersker ikke arbejder mere end 6 dage i træk og dermed at der ikke 
indgås aftaler, der indebærer udskydelse af fridøgn. 
 
Såfremt der lokalt er særlige forhold, kan den lokale TR i særlige tilfælde efter forudgående 
drøftelse med FTR og TR-kollegiet indgå aftale om at udskyde fridøgn, der medfører at 
sygeplejersker kan arbejde op til 12 dage i træk. 
 
Såfremt grænsen udnyttes maksimalt, skal man være opmærksom på at de planlagte fridage 
ikke kan inddrages eller bruges til FEA-vagter, da det ikke vil være lovligt at arbejde ud over 
12 dage i træk. 
 
 
2. Reduktion af hviletid – retningslinje 
Aftale om nedsættelse af hviletid indgås jf. den regionale arbejdstidsaftale – bilag 5, § 2 og jf. 
den kommunale arbejdstidsaftale – bilag 1, § 2. 
 
Anvendelse af nedsættelse af hviletid begrænses og kan alene ske to gange i 
planlægningsfasen, og to gange i forbindelse med frivilligt byt. 
  
Planlægningsfasen: 
Formålet med, at nedsættelse af hviletid alene kan forekomme i planlægningsfasen, er at 
give stabilitet omkring den daglige hviletid.  
 
Nedsættelse af hviletid til 8 timer kan kun ske mellem to døgns normaltjenester, eks. hvis 
man har været i dagvagt og skal i nattevagt.  
Kan kun ske 2 gange inden for en 4 ugers periode og ikke i to på hinanden følgende døgn. 
 
Frivilligt byt: 
Det anbefales, at nedsættelse af hviletid til 8 timer kan kun ske 2 gange inden for en 4 ugers 
periode, og ikke i to på hinanden følgende døgn og aldrig mellem to 
normperioder/opgørelsesperioder. 
 

  



 

TEMADAG OM  Proces for aftale 
TR indgår først en ramme for lokalaftalen med den stedlige ledelse, (skema fås i kredsen) og 
dernæst indgås en frivillig, individuel aftale med den enkelte sygeplejerske. 
 
Der er i aftalen om Trivsel og sundhed sat fokus på indflydelse på egne arbejdsforhold, 
herunder ved arbejdstidstilrettelæggelsen, og dermed fokus på det individuelle.  
 
Det anbefales, at der ikke sker nedsættelse af hviletid i forbindelse med fridøgn for at sikre 
sygeplejerskerne den nødvendige hviletid i forbindelse med fridøgn – dvs. så lange fridøgn 
som muligt. 
 
Et kort fridøgn skal være på mindst 35 timer. 
 
 
3. Normperiode (DR § 4) opgørelsesperiode (KL § 3) – retningslinje 
Hensigten med normperiode/opgørelsesperiode er at afgrænse en periode, hvor ”timerne går 
op” dvs. at der for hele perioden planlægges med, at sygeplejersken ved perioden slutning 
har præsteret det antal timer, som vedkommende er ansat til – ikke flere.  
 
Såvel normtid (DR § 4 stk. 1) som opgørelsesperiode (KL § 3 stk. 4) skal aftales lokalt. 
 
I begge aftaler er der såkaldte tilbagefaldsmodeller dvs. noget som – hvis der ikke kan opnås 
enighed – ensidigt kan fastlægges af ledelsen. I det regionale område 14 uger og i det 
kommunale område op til 16 uger.  
 
Der skal understreges, at der i samme område kan aftales generelle og individuelle aftaler 
om normperiode/opgørelsesperiode med forskelligt indhold. 
 
Normperiodens/opgørelsesperiodens længde 
Det anbefales, at TR lokalt kan indgå en lokalaftale om normperiodens/opgørelses- 
periodens på mellem 4 og 16 uger (Skema fås i kredsen). 
 
Normperiodens/opgørelsesperiodens længde ud over 16 uger kan aftales, såfremt særlige 
forhold taler for dette. Den politisk ansvarlige kredsnæstformand kan ud fra begrundelse for 
dette vurdere om, der kan gives accept.  
 
Baggrunden for denne anbefaling er, at  

• Lange normperioder/opgørelsesperioder ud over 16 uger kan underminere 
intensionen i arbejdstidsaftalen  

• Korte normperioder/opgørelsesperioder gør planlægning mindre fleksibel både for den 
enkelte ansatte og for en gruppe ansatte  

 
Normperioden/opgørelsesperioden skal være overskuelig for den enkelte, så timetal i 
arbejdsplan og ansættelsesdecimal stemmer overens.   
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4. Daglig arbejdstid - anbefaling 
 

Det kommunale område (KL § 4) Det regionale område (DR §5, stk. 1) 

Længden af en normaltjeneste aftales lokalt.  
Kan der ikke opnås enighed, kan den daglige arbejdstid 
udgøre mellem 5 og 10 timer. 

Den daglige normaltjeneste kan 
udgøre mellem 5 og 12 timer. 
 

 
Det anbefales generelt, at daglig arbejdstid aftales mellem 6 og 9 timer. 
 
Nogle ledere/medlemmer ser generelt en fordel ved at anvende lange arbejdstider. Her skal 
imidlertid påpeges, at der kan være en sundhedsmæssig risiko forbundet med lange 
arbejdstider, specielt når det sker i et system med skiftende arbejdstider.  
 
Der er – især ved 12 timers vagter, som kan anvendes i det regionale område - en mulig 
arbejdsmiljømæssig belastning. 
 
For at reducere den arbejdsmiljømæssige belastning ved 12-timers vagter må: 

• anvendelsen af 12 timers arbejdsdage begrænses til weekend og søgnehelligdage 

• der højst være to på hinanden følgende 12 timers arbejdsdage 

• der i 12 timers arbejdsforløb holdes flere pauser – herunder power nap 

• der efter 12-timers arbejdsforløb sikres en lang frihedsperiode 

• der jævnligt ske systematisk evaluering f.eks. via APV.  

• aftalen formuleres således, at den enkelte har mulighed for at takke nej til 12-timers 
vagter 

 
 
5. Pauser – anbefaling 
Det anbefales, at det på arbejdspladsen aftales, hvilken struktur, der lægges for pauser: 
Dvs. at det fastlægges, hvorledes pauser – herunder power nap – holdes i løbet af 
arbejdsdagen, og at der i arbejdstiden i lange vagter holdes flere pauser. 
 
Placering af pauser indgår i EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden. Der er på 
baggrund af direktivet indgået Aftale om implementering af EU direktiv om tilrettelæggelse af 
arbejdstiden, 1995, der skal sikre, at ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid 
overstiger 6 timer (§4). Pausen placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med 
pausen tilgodeses, altså ikke først eller sidst på arbejdsdagen. 
 
I arbejdstidsaftalen omtales alene, at pause af mindre end ½ times varighed, hvor den 
ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i 
arbejdstiden. 
 
 
 
 
 

 
Vedtaget i kredsbestyrelsen 20.06.2016  


