
Der skal være balance i dit arbejdsliv. Du kan både være fleksibel 
medarbejder og give en hånd med i travle perioder. Men kend 

din egen grænse og kend grænserne i arbejdstidsaftalen, så du 
er sikker på, at din arbejdsplan overholder reglerne. Brug din 

tillidsrepræsentant, hvis der skal siges fra.
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Hvad skal jeg gøre?
• Gem en kopi af din oprindelige fire-ugers arbejdsplan. Du kan fx tage  

et billede af den på din telefon.

• Skriv alle ændringer i din arbejdsplan ned med datoer og tidspunkter,  
og hvordan det skete.

• Tjek, om reglerne er overholdt, og om du har fået den rette kompensation.

• Læs mere om de præcise regler på dsr.dk/grænse og lær mere om  
arbejdstidsaftalen.

• Tag kontakt til tillidsrepræsentant, før grænsen er nået.



Arbejdstidsaftalen er med til at sætte grænser for dit arbejde og sikre dig hvile og 
fritid.

Arbejdstidsaftalen beskriver de regler, der er i forhold til tilrettelæggelse af din 
arbejdstid. Den er en del af de aftaler og overenskomster, som Dansk Sygeplejeråd for-
handler med arbejdsgiverne, og den giver plads til at lave lokale aftaler på den enkelte 
arbejdsplads.

Der er forskellige arbejdstidsaftaler afhængig af, om du arbejder i en kommune, regi-
on, staten eller i det private. Find arbejdstidsaftalerne på www.dsr.dk/grænse

Arbejdstidsaftalen beskytter dig Stil spørgsmål til din arbejdsplan
Forhold dig kritisk til din arbejdsplan og ændringer i den. Brug disse fem spørgsmål 
som udgangspunkt, og få gode råd til, hvad du skal gøre på næste side..

For alle spørgsmålene gælder det, at der kan være indgået særlige lokale aftaler, som 
betyder, at vilkårene er anderledes på netop din arbejdsplads. Spørg altid din TR, FTR 
eller din kreds, hvis du er i tvivl.

Ved du, hvor du skal møde på arbejde?
Det står i dit ansættelsesbrev eller kontrakt, hvor du er ansat og skal møde. Hvis din arbejds-
giver vil flytte dig til et nyt område eller en anden institution, skal det ske med et varsel.

Kender du din arbejdsplan fire uger frem?
Du skal altid kende din arbejdsplan mindst fire uger frem. Den skal både vise, hvornår 
du skal arbejde, og hvornår du har beskyttet fridøgn. Arbejdsplanen kan godt blive 
ændret i ganske særlige tilfælde, men det gælder der regler for.

Kontakter din arbejdsgiver dig i fritiden om ændringer i arbejdsplanen?
Når du har fri, har du fri. Hvis ledelsen vil ændre i din vagtplan, skal det derfor ske i 
arbejdstiden. Du er ikke forpligtiget til at tjekke din telefon, private mail eller Face-
book-grupper, når du har fri. Hvis du bliver kontaktet af din arbejdsgiver, mens du har 
fri, og bliver bedt om at møde på arbejde inden din næste vagt, er der tale om tilkald. 
Hvis du skal blive på arbejde, efter din vagt er slut, er det mer- eller overarbejde.

Bliver din arbejdsplan ændret?
Selvom du har fået en arbejdsplan for fire uger, kan der godt ske ændringer i den. 
Men det koster som regel noget for din arbejdsgiver at ændre ved vagtplanen. Der er 
er forskellige typer af ændringer, som giver forskellige tillæg: Omlagt tjeneste, tilkald, 
inddraget fridøgn og mer- eller overarbejde.

Bliver varslerne for ændringer overholdt?
Ligesom du skal kende din arbejdsplan fire uger i forvejen, skal ændringer varsles i 
rette tid. Hvis varslerne ikke overholdes, skal arbejdsgiveren betale for det. Der gælder 
forskellige varsler og tillæg for de forskellige typer af ændringer. Du kan finde de 
forskellige varsler og tillæg i arbejdstidsaftalen eller på dsr.dk/grænse.


