
   
 

   
 

  

• Listan innehåller OB-ersättningar enligt det centrala kollektivavtalet med regioner och 

kommuner (Allmänna bestämmelser, AB) 

• Det kan finnas lokala avtal som ger andra ersättningsnivåer. Hör vidare med din 

lokala förtroendevalda eller lokalavdelning.  

• För andra avtalsområden gäller andra ersättningar. Vet du inte vilket avtal som gäller 

för dig, ta kontakt med Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420.  

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm 

arbetstid. OB-ersättningen finns i fyra klasser från A – D, där A är högsta ersättningsnivån. 

 

Datum OB-ersättning per timme Avtalstext 

Fredag 4/11 Kl. 16-22 OB-tillägg B 
59:50 kr/timme 
 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 

Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 
vardag närmast före 
trettondag jul, första maj, 
Kristi himmelsfärdsdag, 
nationaldagen eller alla 
helgons dag. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
  

Lördag 5/11 
Alla Helgons dag 
 

Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 
 
Kl. 06-22 OB-tillägg B 
59:50 kr/timme 
 
 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 
på lördag, söndag, helgdag 
eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller 
helgdag, varvid jul- och 
nyårsafton jämställs med 
helgdag. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Söndag 6/11 Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 
 
 
Kl. 06-24 OB-tillägg B 
59:50 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 
på lördag, söndag, helgdag 
eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller 
helgdag, varvid jul- och 
nyårsafton jämställs med 
helgdag. 
 

Måndag 7/11 Kl. 00-07 OB-tillägg B  
59:50 kr/timme 

Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 
måndag eller vardag 
närmast efter trettondag jul, 
första maj, Kristi 
himmelsfärdsdag eller 
nationaldagen. 
 

Fredag 23/12 Kl. 18-22 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 

Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 

Julafton 
Lördag 24/12 

Kl. 00-06 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 
Kl. 06-22 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 

Juldagen 
Söndag 25/12 

Kl. 00-06 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 
Kl.06-22 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
 
 



   
 

   
 

Måndag 26/12 
Annandag Jul 
 
 

Kl. 00-06 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 
 
Kl. 06-24 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 

Tisdag 27/12 Kl. 00-07 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 

Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 

Fredag 30/12 Kl. 18-22 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 
 
Kl.22-24 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 

Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 

Lördag 31/12 
Nyårsafton 

Kl. 00-06 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 
Kl. 06-22 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
 

Söndag 1/1 
Nyårsdagen 
 

Kl. 00-06 OB-tillägg A förhöjt 
137:00 kr/timme 
 
Kl. 06-24 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot helgdag. 
 
Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 

Måndag 2/1 Kl. 00-07 OB-tillägg A 
114:10 kr/timme 
 

Tid från kl. 18.00 på dag 
före julafton eller nyårsafton 
till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter 
helgdagsaftonen. 
 
 
 



   
 

   
 

Torsdag 5/1 
Trettondagsafton 
 

Kl. 16-22 OB-tillägg B. 
59:50 kr/timme 
 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme  

Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 
vardag närmast före 
trettondag jul, första maj, 
Kristi himmelsfärdsdag, 
nationaldagen eller alla 
helgons dag. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 

Fredag 6/1 
Trettondag Jul 

Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 
 
Kl. 06-22 OB-tillägg B. 
59:50 kr/timme 
 
 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 
på lördag, söndag, helgdag 
eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller 
helgdag, varvid jul- och 
nyårsafton jämställs med 
helgdag. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 

Lördag 7/1 Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 06-22 OB-tillägg B. 
59:50 kr/timme 
 
 
 
 
Kl. 22-24 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 
på lördag, söndag, helgdag 
eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller 
helgdag, varvid jul- och 
nyårsafton jämställs med 
helgdag. 
 
Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Söndag 8/1 Kl. 00-06 OB-tillägg B förhöjt 
68:30 kr/timme 
 
 
 
Kl. 06-24 OB-tillägg B. 
59:50 kr/timme 

Under tid från kl. 22.00–
06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag. 
 
 
Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 
på lördag, söndag, helgdag 
eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller 
helgdag, varvid jul- och 
nyårsafton jämställs med 
helgdag. 
 

Måndag 9/1 Kl. 00-07 OB-tillägg B. 
59:50 kr/timme 

Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 
måndag eller vardag 
närmast efter trettondag jul, 
första maj, Kristi 
himmelsfärdsdag eller 
nationaldagen. 
 
 

 


