
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 14/2004 
 
Ärende:   Arbetstidsförläggning 
   Arbetstidsmått för heltid samt ersättning till läkare som 
   är anställda vid akutkliniken, Varberg §§ 4-7 
 
Tid:   2004-01-07 - 03-18 
 
Parter:   Landstinget Halland och Hallands Läkarförening, HL 
 
Närvarande:   För Landstinget Halland: Gun-Marie Stenström,  
   Kjell-Arne Andersson,  Arne Andersson, Ingrid Persson 
 
För HL:   Serney Bööj 
 
Plats:   Per capsulam 
 
§ 1 
Till ordförande utsågs Gun-Marie Stenström. 
 
§ 2 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell-Arne Andersson och Serney 
Bööj. 
 
§ 3 

Till sekreterare utsågs Ingrid Persson. 
 
§ 4 

 Parterna konstaterade att dagens förhandling avser 
- arbetstidsförläggning (schemaläggning enligt BOL 01 nr 03, mom 3 C)  
- arbetstidsmått för heltid 
- ersättningsregler 

för läkare som är anställda vid akutkliniken i Varberg. 

 
§ 5 
Parterna träffade överenskommelse om 
 
att den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd läkare enligt § 4 ska utgöra i genomsnitt 36 
timmar och 20 minuter per vecka under fastställd begränsningsperiod. Tjänstgöringen ska 
schemaläggas till dygnets samtliga timmar alla dagar om året. 
 
Arbetstagare får utan hinder av arbetstidslagens regler om rast (§ 15, 3:e stycket) utföra arbete 
upp till 7 timmar i följd. Rast utbytes mot måltidsuppehåll. 
I dagpasset på lördag, söndag, helgdag kl 8 - 20 läggs förutom 1 timmes rast ett måltidsuppehåll 
om arbetspasset före eller efter rasten överstiger 5 timmar. 
 
 



§ 6 
 
Parterna träffade överenskommelse om 
 

 att ersättningen utgår enligt följande 

 
Vid arbete som fullgjorts   Ersättningsnivå i kompensations- 
    andel av den arbetade tiden 
 
Kl 00.00 - 24.00 på söndag i helgdag 
Kl 13.00 - 24.00 dag före sön- och helgdag      1,0 
Kl 00.00 - 07.00 vardag 
 
 

Kl 07.00 - 13.00 på dag före sön- och helgdag  
Kl 21.00 - 24.00 på vardag    }   0,5 
 

 
Ersättningen utgår per kompensationsandel med en 1/165 del av läkarens månadslön och inklu-
derar alla övriga avtalsenliga ersättningar. Ersättningen utgår endast som kontantersättning. 
 
Läkare som i undantagsfall under fastställd begränsningsperiod har arbetat mer än 36 timmar och 
20 min i genomsnitt per vecka har rätt att förhandla med verksamhetschefen om på vilket sätt 
kompensation för överskjutande timmar ska utgå, kontantersättning eller ledighet. 
 
§ 7 
Avtalet gäller från och med 2004-03-01 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 
månader. 
 
§ 8 
Förhandlingarna förklarades avslutade den dag justerat protokoll kommer arbetsgivarparten 
tillhanda. 
 
Vid protokollet 
Ingrid  Persson 
Ingrid Persson 
 
Justeras 
Gun-Marie Stenström   Serney Bööj 
Gun-Marie Stenström 040401  Serney Bööj  040410 
 
Kjell-Arne Andersson 
Kjell-Arne Andersson 040408 
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