
   

Namn 
Emin Chebaane 
 

Motionsrubrik 
Fler semesterdagar till sjuksköterskor som arbetar skift i en dygnet runt verksamhet 
 

Motionstext 
Idag har en sjuksköterska inom region Västerbotten mellan 25-32 semesterdagar beroende på ålder. 
Det är inklusive alla röda dagar och helger. Sjuksköterskor som arbetar 100% dagtid har samma antal 
semesterdagar inklusive de röda dagarna. Det innebär att en sjuksköterska som arbetar skift behöver 
ta semesterdagar för att vara ledig vissa röda dagar. Något en sjuksköterska som arbetar dagtid inte 
alls behöver göra. En sjuksköterska som arbetar skift bör bli kompenserad med semesterdagar för att 
det ska bli mer jämställt och rättvist.  
 
Exempel: 
Slutet på december 2020. En dagtidssjuksköterska skulle kunnat ta ledigt 28/12-30/12 2020 (3 
semesterdagar) och då få ledigt i 11 dagar (Perioden 24/12 2020 - 3/1 2021). Samma period för en 
sjuksköterska som arbetar skift skulle innebära 7 semesterdagar. 
 
* Idag är det hög belastning inom vården. Sjuksköterskors hälsa skulle kunna förbättras med fler 
semesterdagar.  
* Skiftarbete skulle bli mer attraktivt. 
* Sjuksköterska som yrke blir ett mer attraktivt yrke. 
 
En sjuksköterska som jobbar skift i en dygnet runt verksamhet ska få inräknat fler semesterdagar. Att 
årsvis räkna ut hur många extra dagar en dagtidsanställd sjuksköterska skulle få, alltså röda dagar 
som infinner sig på en vardag. Antal röda dagar ska läggas till som semesterdag hos en sjuksköterska 
som arbetar skift. 
 

Yrkanden i att-satser 
Att Vårdförbundet ska arbeta för en mer jämställd möjlighet till ledighet. 
Att Vårdförbundet ska jobba med att förbättra hälsan för skiftarbetande sjuksköterskor. 
 

 
 

Motionssvar 210930 

Styrelsen har tagit emot en intressant motion som lämnar oss nyfikna och med några frågetecken. 
Hälsosamma arbetstider, ett jämlikt yrkesliv, ett hållbart yrkesliv där fler orkar jobba heltid hela 
yrkeslivet är oerhört viktiga frågor som vi också brinner för och håller med motionären om. 
Jämställdhetsfrågan i detta uppfattar inte vi som något stort problem, eller åtminstone så ser inte vi 
den kopplingen till innehållet i motionstexten. 

Eftersom det är att-satserna styrelsen tar ställning till så är det dom vi har bedömt. 

Motionen är inskickad till Vårdförbundets årsmöte i Västerbotten, men i båda att-satserna skrivs 
Vårdförbundet. Vi kan tyvärr inte bifalla frågor som gäller hela Vårdförbundet Sverige. Det som gäller 
hela Sverige behöver skickas till kongressen för behandling där. 



   

Vi uppmanar motionären att fila på några formuleringar, för att sedan skicka in den för behandling 
under kongressen 2022. Motionerna ska vara inne senast 1/12 och vi lokalt ställer gärna upp på att 
fila på texten. Vi har innan motionssvar skrevs varit i kontakt med motionären.  

Förslag till beslut: 

Att avslå motionen. 


