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Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller, Akademiska
sjukhuset, Region Uppsala

Det konstateras att förhandlingen avser lokalt kollektivavtal om arbetstidsmodell vid
Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. Avtalet reglerar villkor för de av Vårdförbundets
medlemsgrupper som uppfyller kvalificeringskraven för att ingå i modellen.

Detta avtal ersätter tidigare Lokalt kollektivavtal om Akademiska modell 1
(2017-OS-19).

Anmärkning: Implementering av ny arbetstidsmodell kan ske successivt. Akademiska
modell 1 upphör att gälla 2020-12-31 vilket innebär att övergången till ny
arbetstidsmodell behöver ske innan det datumet med hänsyn tagen till pågående
schemaperiod.

§ 2 Syfte

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs för att kunna bedriva en god och
patientsäker vård. För att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare är
anställningsvillkoren en viktig faktor. Syftet med avtalet är att skapa utrymme för
verksamhetens behov av flexibilitet och samtidigt skapa förutsättningar för god
schemaläggning och möjlighet till återhämtning för medarbetarna.

§ 3 Avsteg från HÖK/AB

Avtalet innebär avsteg från AB/HÖK i följande delar:

• AB § 13 mom 2 (genomsnittlig arbetstid) samt HÖK OFRs förbundsområde Hälso-
och sjukvård punkt 5. Rotationstjänstgöring ersätts med detta avtals arbetstidsmått
enligt faktorberäkning.

Anmärkning: Se särskild hantering för grundschema och frånvaro § 8 i detta avtal där

utgångspunkten är arbetstidsmått enligt AB § 13 mom 2 (genomsnittlig arbetstid)
samt HÖK OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, punkt 5,
Rotationstjänstgöring.

• AB § 23 mom 2 (förskjuten arbetstid) ersätts med detta avtal. Avsteget innebär att
tillägg på lönen vid förskjutning av arbetstiden enligt mom 1 och mom 2 ej utges. Om
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besked om ändrad arbetstid sker 24 timmar eller mindre innan tidsförskjutningen
skall börja, utges dock ersättning enligt AB § 20.

• AB § 21, Obekväm arbetstid, tabell 1-4 (ersättningsnivåer) ersätts med detta avtal
med de nivåer för obekväm arbetstid som anges i förstärkt OB-mall för Akademiska
sjukhuset.

Anmärkning: Alla medarbetare som arbetar på någon arbetsplats som kvalificerar sig
att ingå i modellen omfattas av förstärkt OB-mall för Akademiska sjukhuset.

§ 4 Faktorer

Arbetstidsmodellen utgår från poäng där obekväma pass beräknas utifrån olika faktorer.
Värderingen av faktorerna utgår från en bedömning om hur svåra passen är att bemanna i
verksamheten. Tabellen utgår från arbetstidsmått 38,25 tim/veckan. Se tabell i bilaga 1.

§ 5 Kvalificeringskrav

För att en avdelning ska kunna tillämpa arbetstidsmodell enligt detta avtal krävs att

- avdelningen ska bemanna dag, kväll och natt året om veckans alla dagar.
- skillnaden i bemanningsbehov mellan dag och natt inte överstiger 20 %samt att

beslut tagits av HR-direktör om att avdelningen ska tillämpa modellen.
- avdelningen genomgår utbildning i bemanning och schemaläggning.

För att en enskild medarbetare ska kunna ingå i arbetstidsmodellen krävs att
medarbetaren

- arbetar minst 50 % på avdelningen.
- är flexibel i sin schemaläggning och medverkar till att täcka avdelningens

bemanningsbehov under hela året.
- bidrar till att underlätta verksamhetens bemanningsbehov genom att vid behov

nyttja poängackumulatorn.
- arbetar det antal helgpass som verksamheten kräver, dock i genomsnitt minst ett

helgpass i veckan. Lika stort antal helgpass läggs oavsett tjänstgöringsgrad om
verksamheten kräver det.

Anmärkning: För medarbetare som arbetar s.k ständig natt, se § 7 i detta avtal.

§ 6 Poängackumulator

För att öka flexibiliteten vad gäller att möta upp verksamhetens behov av bemanning
mellan olika schemaperioder införs poängackumulator enligt följande:

Poängackumulatorgränser: + 40 poäng/ - 20 poäng.

Poängsaldot stäms av efter varje schemaperiod. Överstigande poäng kan efter varje
schemaperiod betalas ut i ersättning om endera parten begär det.
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Poäng som inte betalas ut i ersättning kan användas till arbetstidsförkortning vid
planering av nästa schemaperiod om verksamheten så tillåter. I annat fall förblir
poängackumulatorsaldot oförändrat.

Anmärkning: För att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö behöver dialog föras
mellan chef och medarbetare om arbetsmiljöpåverkan för den enskilde medarbetaren vid
uttag av ekonomisk ersättning samt att det införs en gräns för hur många poäng som
totalt under ett år får betalas ut i ekonomisk ersättning. Det totala antalet poäng som får
betalas ut i ersättning är 80 poäng mellan perioden 1 mars — 28 februari.

Turbyten under pågående schemaperiod påverkar poängackumulatorn vid följande
situationer:

När medarbetare byter turer med varandra eller ger bort turer till varandra.

När chef gör turbyte för medarbetare som innebär byte till pass som värderas till högre
poäng ska dessa poäng läggas till medarbetarens poängackumulator. För turbyte till pass
med lägre poäng ska dock ingen reducering av poängackumulatorn ske om inte bytet skett
mer än två veckor innan tidsförskjutningen börjar.

Anmärkning: I det fall medarbetaren, på grund av turbyten som är initierade av chef, efter
schemaperiodens slut ligger på ett poängsaldo överstigande 40 poäng ska dessa
överskjutande poäng utbetalas med ersättning motsvarande övertid. Det ska dock
eftersträvas att överskjutande poäng förläggs som ledighet under schemaperioden.
Turbyten mellan medarbetare som innebär ett poängsaldo överstigande 40 poäng vid
schemaperiodens slut ska ej godkännas.

Turbyten som lämnas besked om max 24 timmar innan tidsförskjutningen börjar ersätts
enligt AB § 20. Poängackumulatorn ligger kvar oförändrad vid sådana byten.

Anmärkning: Turer som tillkommer på arbetsgivarens initiativ under pågående
schemaperiod ersätts enligt AB § 20.

Vid avslut av anställning eller byte till annan avdelning ska eftersträvas att medarbetarens
arbetstid förläggs så att +/- 0 i poängackumulatorn uppnås innan avslutet eller
övergången. Om +/- 0 saldo inte uppnås innan avslutet eller övergången ska poängsaldot
nollställas genom att överstigande poäng utbetalas i ersättning, detta oaktat hur många
poäng som tidigare betalats ut i ersättning. Vid övergång till avdelning med samma
arbetstidsmodell kvarstår eventuellt minussaldo. Understigande poäng regleras ej med
avdrag på lönen vid avslut av anställning eller byte till arbetsplats med annan
arbetstidsmodell.

§ 7 Ständig natt

För medarbetare som arbetar s.k. ständig natt ska tillämpas ett arbetstidsmått om i
genomsnitt 32,33 timmar/veckan. För att medarbetare som arbetar ständig natt ska kunna
delta på utbildning, arbetsplatsträffar och upprätthålla sin kompetens ska dag- och
kvällspass som planeras in med det syftet inte betraktas som rotation.

För medarbetare som arbetar s.k. ständig natt finns möjlighet att arbeta enstaka dag och
kvällspass för att upprätthålla kompetens, i genomsnitt max ett (1) pass i veckan utöver
utbildningsdagar och arbetsplatsträffar. Planering av eventuell förläggning av sådana pass
genomförs tillsammans med chef och medarbetare.

•;~,,~`



§ S Frånvaro

Konstruktionen i en poängmodell innebär att varje medarbetare har ett individuellt
arbetstidsmått för varje schemaperiod beroende på vilka pass som förläggs i schemat.
Därför finns behov av att varje medarbetare har ett grundschema att utgå ifrån vid olika
typer av frånvaro som inte är av kortvarig karaktär. Grundschemat ska utgå från de
arbetstidsmått som finns reglerade i AB § 13 och rotationsbestämmelsen iHÖK 19 för
Vårdförbundets avtalsområde.

Det innebär att en medarbetare som i huvudsak

- roterar minst 30 %ska ha ett grundschema med arbetstidsmått 34,33 tim/veckan.
- roterar minst 20 %ska ha ett grundschema med arbetstidsmått 36,33 tim/veckan.
- arbetar dagtid ska ha ett grundschema med arbetstidsmått 3 8,25 tim/veckan.

Anmärkning: Om arbetstidsmåtten enligt AB § 13 mom 2 (genomsnittlig arbetstid)
och/eller rotationsbestämmelsen iHÖK, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
förändras i de centrala avtalen ska arbetstidsmåtten igrundschema enligt denna paragraf
följa desamma.

Sjukdom
Vid sjukfrånvaro behöver sjukdom som överstiger 14 dagar och som därefter hanteras via
Försäkringskassan regleras genom att medarbetarens grundschema kopplas på.

Semester
Vid huvudsemestern ska antalet nätter förläggas utifrån den procentuella andel nätter som
motsvarar det grundschema individen har samt att helger ska förläggas med i genomsnitt
ett helgpass i veckan.

§ 10 Uppsägning

Detta avtal kan sägas upp av endera parten med 6 månaders uppsägningstid.

§11

Förhandlingen avslutas 2020-03-26.

Uppsala den 26 mars 2020

~1 V , W'Y,i ~ ~i..~/~~,
Maria Rosen
HR-direktör
För Region Uppsala

Uppsala den 26 mars 2020

- `\ ~i
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Kristina Lundmark
För Vårdförbundet
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Protokollsbilaga till lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodell

Datum:

För Region Uppsala

För Vårdförbundet

2020-03-26

Maria Rosen

Kristina Lundmark

Ärende: Protokollsbilaga till lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodell
för sjuksköterskor och barnmorskor -avdelningar som tidigare
ingått i Akademiska modell 1.

§1

På Akademiska sjukhuset finns tre sjukhusdirektörsbeslut om s.k. kompetensförstärkningstillägg

för sjuksköterskor som finns på avdelningar som tillämpar Akademiska modell 1. Tilläggen har

tillkommit för att underlätta bemanningen genom att ge incitament för att bemanna vissa

obekväma pass.

I och med att det tecknats avtal om ny arbetstidsmodell, s.k. poängmodell, för sjuksköterskor

som ingår i nuvarande Akademiska modell 1 finns behov av att ändra nuvarande

passersättningar. Poängmodellen kommer i och med sin konstruktion med faktorer naturligt ge

incitament för att bemanna obekväma pass.

Arbetsgivaren vill istället att ekonomisk förstärkning ska riktas till de sjuksköterskor som roterar

och därmed tar ett stort ansvar för att bemanna nätterna.

Direktörsbeslut enligt nedan upphör därmed att gälla i samband med att en avdelning börjar

tillämpa ny poängmodell.
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Dnr A2017-OOOlnr 32/2017

Dnr A2017-OOOlnr 33/2017

Dnr A2017-0001 nr 3 5/2017

§2

Kompetensförstärkningstilläggen kommer att ersättas av ett direktörsbeslut om att utge ett

lönetillägg för sjuksköterskor och barnmorskor som ingår i ny poängmodell och som roterar mer

än 30 % av den totala arbetstiden. Då andelen nått kan variera något mellan schemaperioder ska

30 %ses ett riktmärke. Viss differens kan därmed finnas mellan två efterföljande

schemaperioder. Lönetillägget ska anpassas till individens sysselsättningsgrad. Lönetillägget

utgår inte för medarbetare som arbetar s.k. ständig natt. Beloppet som utges beslutas i enlighet

med gällande delegationsordning för arbetsgivarbeslut. Lönetillägget är inte en del av den

enskildes anställningsavtal och utgör inte en del av kollektivavtalet om poängmodell.

§3

Ekonomisk kompensation kommer utges för enskilda medarbetare som i och med ny

poängmodell och förändrat direktörsbeslut får en lägre genomsnittlig ersättning per månad

utifrån grundlön och erhållna passersättningar. Beloppet som ska utges beräknas utifrån 2019 års

lönenivå samt en genomsnittlig passersättning fördelat på 12 månader. Ingen individgaranti

utlovas, bedömning av ersättning görs per individ.

Kompensationen kommer i huvudsak att utges i grundlönen. För medarbetare som har höga

genomsnittliga passersättningar idag per månad, företrädesvis medarbetare inom NIVA och de

som arbetar s.k. ständig natt, kan dock viss del av kompensationen utges i form ett lönetillägg.

Lönetillägget är kopplat till att medarbetaren i huvudsak arbetar med samma arbetsuppgifter och

under samma förutsättningar ischemat som vid införandet av ny poängmodell. Lönetillägget ska

anpassas till individens sysselsättningsgrad.

§4

Utöver ovan arbetsgivarbeslut finns ett arbetsgivarbeslut som reglerar särskilda villkor för

transportverksamheten vid Neonatal intensivvårdsavdelning 96 F (95 F). Dnr AS2018-0001.

Punkten "Medarbetare som deltar i transportverksamheten i viss omfattning kan tillgodoräkna
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sig helikoptertur med intilliggande beredskap vid beräkning av veckoarbetstidsmåttet" utgår från

beslutet i och med att Akademiska modell 1 upphör att gälla.

Övriga delar i arbetsgivarbeslutet avseende viss reglering av beredskapsturer ses över senast i

samband med att förhandlingar inleds med Vårdförbundet om lokalt kollektivavtal för jour och

beredskap för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset.

§5

Frågan om föräldralediga har diskuterats inom ramen för förhandlingarna mot bakgrund av att

det finns en pågående tvist som Vårdförbundet påkallat för brott mot diskrimineringslagen.

Vårdförbundet anser att det inom Akademiska modellerna föreligger brott mot

diskrimineringslagen då någon proportionerlig fördelning av hur många nätter som behöver

förläggas under en schemaperiod för att erhålla arbetstidsförkortning inte görs. Det innebär att

den som är deltidsföräldraledig behöver förlägga lika många nätter som den som arbetar heltid

för att erhålla motsvarande arbetstidsförkortning.

Parterna har diskuterat frågan och konstaterar att den frågan inte längre är föremål för tvisten i

och med att poängmodellen är konstruerad på ett annat sätt än Akademiska modell 1.

Arbetstidsförkortning erhålls i poängmodellen per utlagt obekvämt pass och inte utifrån att ett

visst antal nattpass ska förläggas för att uppnå full arbetstidsförkortning.

Vårdförbundet vill att det i protokollet noteras att tvisten i och med det ej är löst för övriga

Akademiska modeller utan anser att den fortsatt behöver omhändertas.

§6

Parterna är överens om att uppföljning ska göras om vilka effekter som den nya
arbetstidsmodellen har.

Områden som lyfts upp som lämpliga nyckeltal för uppföljning är:

• Nyttjande av hyrpersonal
• Antal öppna vårdplatser
• Vissa utvalda värden från medarbetarundersökningen
• Sjukfrånvaron
• Personalomsättning
• Följ samhet till schemariktlinj er

Utöver det önskar Vårdförbundet att uppföljning görs av utvecklingen av SY (särskild
yrkesskicklig).
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Fortsatt dialog ska föras kring hur uppföljningen ska ske samt en analys av föreslagna nyckeltal.
Listan ske ses som en inriktning.

§~

Förhandlingen avslutas 2020-03-26.

Uppsala den 26 mars 2020

~~~~.~~~
Maria Rosen
HR-direktör
För Region Uppsala

Uppsala den 26 mars 2020

~~~~
Kristina Lundmark
För Vårdförbundet
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Dag Tid Poäng
J ulafton 18.00 — 22.00 2,00

J ulafton 22.00 — 06.00 2,00

Nyårsafton 18.00 — 22.00 1,80

Nyårsafton 22.00 — 06.00 1,80

23 december 22.00 — 06.00 1,70

Julafton 06.00 —18.00 1,70

Midsommarafton 18.00 — 22.00 1,60

Midsommarafton 22.00 — 06.00 1,60

J uldagen 22.00 — 06.00 1,60

J uldagen 06.00— 18.00 1,50

J uldagen 18.00 — 22.00 1,50

Nyårsdagen 06.00 —18.00 1,50

Valborgsmässoafton 18.00 — 22.00 1,50

Midsommarafton 06.00 —18.00 1,50

23 december 18.00 — 22.00 1,30

Annandag jul 06.00 —18.00 1,30

Annandag jul 18.00 — 22.00 1,30

Nyårsafton 06.00 —18.00 1,30

Nyårsdagen 18.00 — 22.00 1,30

Trettondagsafton 06.00 —18.00 1,25

Trettondagsafton 18.00 — 22.00 1,25

Trettondag jul 06.00 —18.00 1,25

Trettondag jul 18.00 — 22.00 1,25

Långfredag 06.00 —18.00 1,25

Annandag påsk 06.00 —18.00 1,25

Annandag påsk 18.00 — 22.00 1,25

Valborgsmässoafton 06.00 —18.00 1,25

1 maj 06.00 —18.00 1,25

1 maj 18.00 — 22.00 1,25

Kristi himmelsfärds dag 06.00 —18.00 1,25

Kristi himmelsfärds dag 18.00 — 22.00 1,25

Nationaldagen 06.00 —18.00 1,25

Nationaldagen 18.00 — 22.00 1,25

Dnr...; ~"~' ~ ~ ~ C~

Tidvärderingen utgår alltid från den högsta poängen i tabellerna. Om exempelvis 1:a maj infaller på

en lördag så är det ordinarie lördagsfaktorer som gäller då dessa är högre än de för 1:a maj i

storhelgstabellen.
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Bilaga 1-faktorer

Ordinarie faktorer

Dag Tid Poäng
Må - To 06.00 -18.00 0,96

M å - To 18.00 - 22.00 1,12

Må - To 22.00 - 06.00 1,50

Fr 06.00 -18.00 0,96
Fr 18.00 - 22.00 1,30
Fr 22.00 - 06.00 1,57

Lö 06.00 -16.00 1,30
Lö 16.00 - 22.00 1,45
Lö 22.00 - 06.00 1,70

Sö 06.00 -16.00 1,25

Sö 16.00 - 22.00 1,25
Sö 22.00 - 06.00 1,50
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