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Avtal om jour och beredskap
Ersättning för jour och beredskap

Dessa bestämmelser ersätter avsnitt 6 ”Ersättning för jour och beredskap”
i specialbestämmelser för läkare.
A. Bundenhet
För bundenhet under jour och beredskap äger läkare erhålla kompensation
med följande andel av den tid under vilken läkaren ej fullgör arbete
Där läkaren ålagts:

kl. 17.00 fredag eller vardag Annan tid
före helgdag till kl. 07.00
vardag efter sön eller helgdag.
Med helgdag likställs påsk-,
pingst-, midsommar-, jul- och
nyårsafton

Jour

0,5

Beredskap
a) i bostaden eller på annan
0,25
plats utom arbetsstället på
vilken läkaren kan nås med
telefon och från vilken
läkaren snabbt kan komma till
arbetsplatsen.
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b) i bostaden eller på annan
0,2
plats utom arbetsstället på
vilken läkaren kan nås med
telefon och från vilken
läkaren kan komma till
arbetsplatsen inom två timmar
efter inkallelse.

0,1

Vid inställelse för tjänstgöring på arbetsställe och återfärd därifrån under
ålagd beredskap utgår ersättning för reskostnaden enligt samma grunder
som anges i kollektivavtalet om reseersättningar och traktamenten.
I Vid kontant ersättning utgår 1/137 av månadslönen per intjänad
ledighetstimme.
II För bundenhet under jour och beredskap utgår - utöver vad som ovan
sagts - kontant ersättning för varje intjänad ledighetstimme med 1/440 av
månadslönen.
III För bundenhet under jour utöver 50 timmar per kalendermånad samt
bundenhet under beredskap utöver 150 timmar per kalendermånad utgår utöver vad som ovan sagts - kontant ersättning för därefter intjänad
ledighetstimme med 1/330 av månadslönen.
Anmärkning
Vid beräkning av 150 timmars bundenhet under beredskap sammanräknas i
förekommande fall tid i beredskap a) och beredskap b).
B. Arbetad tid
För arbetad tid under jour och beredskap utgår kompensation med följande
andelar av den arbetade tiden
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Arbete som fullgjorts under ålagd jour eller
beredskap

Andel av den arbetade tiden

Från kl. 07.00 nyårsafton, midsommarafton,
julafton till 07.00 dag efter aftonen.

4,0

Kl. 17.00 fredag eller vardag före helgdag till
kl. 07.00 vardag efter sön eller helgdag samt
vardag kl. 00.00 - 07.00
Med helgdag likställs påsk-, pingst-,
midsommar-, jul- och nyårsafton

2,0

Vardag kl. 21.00 - 24.00

1,5
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Annan tid

1,0

Påbörjad halvtimme räknas härvid som hel halvtimme, dock att läkare som
fullgör beredskap, för varje inkallelse till sjukhuset tillgodoräknas minst en
timme. Restid till och från arbetsstället inräknas i arbetstiden, men utgör ej
arbetstid enligt ATL.
Kompensation för bundenhet under jour och beredskap samt arbetad tid kan
utgå som ledighet eller kontant ersättning enligt arbetsgivarens beslut efter
samråd med medarbetaren. Det ska eftersträvas att den lediga tiden läggs ut
fortlöpande och i möjligaste mån i anslutning till jourpasset.
Vid kontant ersättning utgår 1/137 av månadslönen per intjänad
ledighetstimme.
C. Kort varsel
För bunden och arbetad tid under jour eller beredskap som ålagts i samband
med sjukdom eller annan liknande omständighet där behovet uppstått med
kort varsel (inom 36 timmar) utgår ersättning utöver vad som framgår i
avsnitt A och B med ersättning enligt nedan:
•
•
•
•

beredskap A med 0,2 timme
beredskap B med 0,15 timme
jour med 0,5 timme.
arbetad tid 1,5 timme per arbetad timme

Vid storhelger där kvoten är 4,0 utgår inte ersättning för kort varsel.
Ovanstående ersättningar gäller endast vid vakanta jour- eller
beredskapspass enligt ovanstående definition. Vid förlängning av ordinarie
arbetspass utan samband med jour- eller beredskapspass gäller istället regler
för övertid enligt avtal.
D. Övrigt
Kontant ersättning enligt ovan inkluderar semesterlön och
semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.
Läkare har inte rätt till ersättning för obekväm arbetstid.
Arbetsgivaren och enskild läkare får träffa överenskommelse om att
kompensation för bundenhet och/eller arbetad tid under jour och beredskap
avsätts till pensionsförmån i enlighet med Region Skånes avtal om
löneväxling till pension .
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