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Parternas gemensamma syn på läkares 
flexibla arbetstid och övertidsregistrering 
på Sus 

Sammanfattning 
Dokumentet beskriver gällande flexavtal, den praktiska hanteringen samt vad som bör vara 
flex. Dessutom innehåller dokumentet kollektivavtal om övertid, praktisk hantering av 
övertid samt vad som bör vara övertid. 

Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget 
Syftet med det partsgemensamma dokumentet är att skapa samsyn kring flex och övertid och 
samtidigt skapa tydlighet.  

Konsekvenser för patienter, patientsäkerhet och kvalitet 
Rutinen bedöms inte få konsekvenser för patienter, patientsäkerhet och kvalitet. 

Konsekvenser för medarbetare och arbetsmiljö 
Beslutet innebär inte att reglerna om arbetstidsförläggning och övertidsuttag enligt ATL och AB 
åsidosätts och det bedöms inte få några konsekvenser för medarbetare och arbetsmiljö.  

Samverkan och MBL med berörda fackliga organisationer 
Information CESAM 2020-01-09. 

Juridisk bedömning 
Beslutet bedöms inte få några juridiska konsekvenser. 

Miljökonsekvenser 
Beslutet bedöms inte få några miljökonsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Kommunikation 
Läkare berörs av det partsgemensamma dokumentet och det kommer att skickas ut i linjen till 
berörda chefer.  

Uppföljning och ansvar för återrapportering 
Uppföljning sker i samband med delårs- och verksamhetsberättelse. 
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Parternas gemensamma syn på läkares flexibla arbetstid och 
övertidsregistrering på Sus  

Flexavtal 
Ett gemensamt regionalt flexavtal finns upprättat inom Region Skåne som reglerar möjlighet 
för enheter att omfattas av flextid. Parterna har skrivit under avtalet som kallas ”lång 
flextidsram” med en flexram på minus 20 timmar till plus 40 timmar, samt möjlighet att flexa 
en timme vid början av dagen och två timmar vid slutet av dagen.  

Avstämning i flexsystemet sker två gånger per år; 31/3 respektive 31/10. 

Flex - praktisk hantering 
Flexsystemet är ett sätt att omfördela ordinarie arbetstid. För varje arbetsplats eller för varje 
medarbetare ska normalarbetstid definieras. Normalt är arbetstiden 8 timmar per arbetsdag 
eller 40 timmar per vecka.  

Ett exempel: Arbetstiden är kl. 08.00 – 16.30. Lunchtid är i detta exempel inlagt med 30 
minuter. Medarbetaren behöver då inte stämpla ut för lunchrast. Om lunchavdrag ska göras 
måste medarbetaren ha möjlighet att disponera lunchrasten ostört. Om arbetet kräver närvaro 
eller tillgänglighet på telefon så ska detta registreras som övertid.  

Chefen och medarbetaren skall enligt flextidsavtalet varje månad och särskilt en månad före 
flexavstämningen granska flexsaldot. För att justera överskott i flexsystemet, speciellt inför 
flexavstämning, finns möjlighet för närmaste chef att tillsammans med medarbetaren bevilja 
ledighet som regleras från flexöverskottet. Flexledighet kan ges för del av dag eller hela dagar 
enligt avtalet. 

Tanken med flex är medarbetare ska ha max 40 timmar vid avstämning. Att medarbetare blir 
av med flextimmar i samband med avstämning bör vara undantag.  

Som flextid bör exempelvis följande registreras: 

• Allt indirekt patientarbete som ur patientsäkerhetssynpunkt kan vänta till nästa dag,
exempelvis signering av röntgensvar/provsvar på utskrivna patienter.

• Icke akuta telefonsamtal till patienter och anhöriga.
• Färdigställande av epikriser på utskrivna patienter med låg sannolikhet att de behöver

återinläggas under kommande dygn.
• Skriva och besvara e-post och annan korrespondens.
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Kollektivavtal övertid 
Sedan 2010 finns kollektivavtal upprättat mellan Sus sjukhus (Malmö och Lund), Malmö 
Läkareförening och Mellersta Skånes Läkareförening som reglerar övertid för specialistläkare, 
biträdande överläkare och överläkare vid Sus sjukhus. För nyss nämnda befattningar på 
sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad samt för samtliga icke specialistkompetenta 
läkare gäller AB (Allmänna bestämmelser) och dessa medarbetare berörs inte av ovanstående 
kollektivavtal från 2010. 

Övertid - praktisk hantering 
Ovan nämnda kollektivavtal innebär att en arbetad övertidstimme ger rätt till en timmes 
kompensation, det vill säga tid för tid. Inarbetad övertid tas ut i ledighet när verksamheten 
tillåter frånvaro. Om medarbetaren har över 40 timmar innestående övertid så ska den tas ut i 
ledighet före jourkomptid. Inarbetat övertid kan inte försvinna, utan finns kvar tills den kan tas 
ut i ledig tid. Då medarbetaren avslutar sin anställning betalas innestående övertid ut i pengar 
(120 %) om den inte innan dess kunnat tas ut i ledighet (dock max 200 timmar). Vid byte av 
läkarbefattning, se hantering av joursaldo och kompsaldo vid byte av läkarbefattning. 

Övertid ska normalt godkännas av närmaste chef innan den utförs. Om behov för övertid 
uppstår och ansvarig chef inte finns tillgänglig, så kan ansvarig chef godkänna övertid i 
efterhand. Grundprincipen är att övertid inte ska behövas. En arbetsplats bör ha tillräckliga 
läkarresurser och arbetet bör planeras så att medarbeten ska kunna utföra de arbetsuppgifter 
som behöver utföras inom normalarbetstid. Enligt ATL (Arbetstidslagen) 8 § kan maximalt 
200 övertidstimmar tas ut från en enskild medarbetare per kalenderår. För medarbetare som 
uppnått 200 övertidstimmar kan arbetsgivaren och Läkareföreningarna teckna ett lokalt 
kollektivavtal för övertid i intervallet 201 – 416 timmar. Kontakta berörd HR-specialist i god 
tid. Övertid utöver 416 timmar per kalenderår beviljas inte.  

Varje arbetsplats behöver utarbeta rutiner så att behov av övertidsarbete minimeras. Om brist 
på läkarresurs bedöms föreligga på en arbetsplats finns det ett värde i att det syns i 
övertidsregistrering och inte döljs i flexsystemet.  

Övertid är allt arbete som ur patientsäkerhetsperspektiv inte kan vänta och inte 
kan utföras av annan läkare i tjänst.  

http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bE3AFC281-B623-40E2-8CB2-1530A1300549%7d&file=Beslut%20-%20hantering%20av%20jour-%20och%20kompsaldo%20vid%20byte%20av%20l%C3%A4karbefattning.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
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Som övertid bör exempelvis följande registreras: 

• Allt direkt patientarbete efter normalarbetstid (om detta sker oplanerat). Medarbetaren
kan inte själv bestämma utan det är av andra omständigheter.

• Allt indirekt patientarbete som utifrån patientsäkerhetsaspekter inte kan vänta, utan
måste utföras efter normalarbetstid. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara;
Daganteckning för flytt inom sjukhuset. Upprättande av läkemedelslista och
utskrivningsmeddelande för patient som ska skrivas ut till hemmet. Genomgång av
labprover och röntgensvar som har betydelse för patientsäkerheten och därför inte kan
vänta. Ordination av läkemedel där man är beroende av tillgång till exempelvis
provsvar som inkommit efter normalarbetstid, där beredning av läkemedlet ska göras
centralt. Allt under förutsättning att dessa uppgifter inte kan utföras av jourhavande
läkare.

• Vid operation som utförs på övertid skall även dokumentation såsom
operationsberättelse m.m. samt rapport till jourläkare och avdelningspersonal som är
nödvändig för patientsäkerhet räknas som övertid.

• Ordination av läkemedel inför nästa dag som är beroende av tillgång till provsvar som
inte inkommit innan normalarbetstid där läkemedlet ska beredas centralt, exempelvis
cytostatika.

• Deltagande i röntgenronder och multidisciplinära konferenser som drar ut över
normalarbetstid.

• För slutenvård är det vanligt att anhöriga kommer till vårdavdelning sent på dagen.
Anhörigsamtal bör genomföras inom normalarbetstid och helst tidbokas innan. Om
patientens tillstånd är sådant att anhörigsamtal inte kan vänta, registreras detta som
övertid om det sker utanför normalarbetstid.

• Eftermiddagsrond på vårdavdelning ska normalt ske inom normalarbetstid. Endast i
undantagsfall ska det ske utanför normalarbetstid. Exempel som kan motivera behov
av övertid är sent inkommen patient som behöver tas omhand/skrivas in, eller
utskrivning av patient.
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