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för dig som är sjuksköterska,  
röntgensjuksköterska och barnmorska 
inom Region Stockholms  
dygnet-runt-verksamheter

Lön, OB-ersättning  
och intjänad tid
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I juni 2017 träffade Region Stockholm,  

dåvarande Stockholms läns landsting,  

och Vårdförbundet ett nytt gemensamt 

arbetstidsavtal för dygnet-runt- 

verksamheten. Avtalet syftar till att  

skapa bättre möjligheter för en hälsosam  

schema planering, kvarstannande bonus 

samt intjänande och uttag ur en tidsbank.  

I det här materialet vill vi visa vad avtalet 

innebär för dig som arbetar i en dygnet-  

runt-verksamhet där man använder  

arbetstidsavtalet. 

Du kan läsa mer om arbetstids avtalet 
på Region Stockholms intranät,  
https://intranat.sll.se/vardforbundet
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Det totala värdet av ersättning för arbetad tid

Inledning 

Utöver din grundlön får du ersättning för obekväm arbetstid (OB) för 

arbetstid på kvällar, nätter och helger. Ersättning för obekväm arbetstid 

regleras i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, som förhandlas  

nationellt samt av lokala beslut fattade av sjukhus direktörerna på akut-

sjukhusen inom Region Stockholm. Den första maj 2018 höjde Region 

Stockholm OB-ersättningen för nattarbete (klockan 22.00–06.00) med 

100 procent.

Du har också möjlighet att tjäna in tid i tidbanken enligt det nya arbets-

tidsavtalet. Tid i tidbanken tjänas in genom att du arbetar varannan helg 

och/eller arbetar minst 20 procent på natt under din schemaperiod.  

40 procent av den intjänade tiden måste tas ut i ledighet. Resterande  

60 procent kan du välja att ta ut i lön, ledig tid eller pensionsavsättning.

GRUNDLÖN

TOTALT VÄRDE

OB-ERSÄTTNING

60 PROCENT INTJÄNAD TID

40 PROCENT INTJÄNAD TID
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Följande exempel visar hur lön och ersättningar varierar med  

olika arbetstidsscheman. Exemplen utgår från en grundlön på  

33 000 kronor per månad och heltidstjänstgöring. I exemplen ingår 

inte OB-ersättning under storhelger. I det nya arbetstidsavtalet 

ingår också en kvarstannandebonus som är max 40 timmar per 

år. De timmarna kan du ta ut i ledighet, lön eller som pensions-

avsättning. Om du väljer att ta ut timmarna i lön blir det max  

8 000 kronor per år vid en månadslön på 33 000 kronor.

KARIN ARBETAR HELTID DAGTID

Karin arbetar heltid måndag–fredag och är ledig lördagar  
och helgdagar. Hennes genomsnittliga veckoarbetstid är  
40 timmar per vecka. Eftersom Karin inte arbetar kvällar,  
nätter eller helger har hon inget OB utan enbart grundlönen. 
Hon är inte heller berättigad till kvarstannandebonus.

33 000 kronor grundlön

BERTIL ARBETAR DAG, KVÄLL OCH 2/5 HELGER

Bertil arbetar veckans alla dagar men inga nätter. Hans 
genomsnittliga veckoarbetstid är 38 timmar och 15 minuter 
(motsvarar 38,25 timmar) per vecka. Eftersom Bertil arbetar 
kvällar och två av fem helger har han OB-ersättning utöver 
sin grundlön. Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år 
tillkommer.

33 000 kronor, grundlön 

1 822 kronor, OB

34 822 kronor total lön
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SAMIR ARBETAR DAG, KVÄLL OCH VARANNAN HELG*

Samir arbetar veckans alla dagar men inga nätter.  
Hans genomsnittliga veckoarbetstid är 38 timmar och  
15 minuter (motsvarar 38,25 timmar) per vecka.  
Eftersom Samir arbetar kvällar och varannan helg har han  
OB-ersättning och grundlön samt intjänad tid i tidbank.   
Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år tillkommer.

33 000 kronor, grundlön

 2 163 kronor, OB

  966 kronor: 60 procent av intjänad tid

36 129 kronor total lön 
  644 kronor: värde för 40 procent av intjänad tid som tas ut i ledighet

36 773 kronor totalt värde

HELEN ARBETAR DAG, KVÄLL, 

MINST 20 PROCENT NATT OCH 2/5 HELGER

Helen arbetar veckans alla dagar och minst 20 procent  
natt, det vill säga minst 4 nätter/fem veckor samt två av  
fem helger. Hennes genomsnittliga veckoarbetstid är  
36 timmar och 20 minuter (motsvarar 36,33 timmar) per vecka.  
NattOB är beräknat på tre vardagnätter och en helgnatt.  
Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år tillkommer.

33 000 kronor, grundlön

 4 192 kronor, OB

  966 kronor: 60 procent av intjänad tid

38 158 kronor total lön     
  644 kronor: värde för 40 procent av intjänad tid som tas ut i ledighet

38 802 kronor totalt värde

*Varannan helg är detsamma som förtätad helg.
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DANIEL ARBETAR DAG, KVÄLL,  

MINST 30 PROCENT NATT OCH 2/5 HELGER

Daniel arbetar veckans alla dagar och minst 30 procent natt, 
det vill säga minst 6 nätter/fem veckor samt två av fem helger. 
Hans genomsnittliga veckoarbetstid är 34 timmar och  
20 minuter (motsvarar 34,33 timmar) per vecka.  
NattOB är beräknat på fyra vardagnätter och två helgnätter.  
Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år tillkommer.

33 000 kronor, grundlön
 5 327 kronor, OB
  966 kronor: 60 procent av intjänad tid

39 293 kronor total lön  
  644 kronor: värde för 40 procent av intjänad tid  
  som tas ut i ledighet

39 937 kronor totalt värde

KARIMA ARBETAR DAG, KVÄLL,  

MINST 20 PROCENT NATT OCH VARANNAN HELG*

Karima arbetar veckans alla dagar och minst 20 procent natt, 
det vill säga minst 4 nätter/fem veckor samt varannan helg. 
Hennes genomsnittliga veckoarbetstid är 36 timmar  
och 20 minuter (motsvarar 36,33 timmar) per vecka.  
NattOB är beräknat på tre vardagnätter och en helgnatt.  
Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år tillkommer.

33 000 kronor, grundlön
 4 533 kronor, OB
  1 932 kronor: 60 procent av intjänad tid

39 465 kronor total lön  
  1 288 kronor: värde för 40 procent av intjänad tid  
  som  tas ut i ledighet

40 753 kronor totalt värde
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MARIA ARBETAR DAG, KVÄLL,  

MINST 30 PROCENT NATT OCH VARANNAN HELG*

Maria arbetar veckans alla dagar och minst 30 procent natt,  
det vill säga minst 6 nätter/fem veckor samt varannan helg. 
Hennes genomsnittliga veckoarbetstid är 34 timmar och  
20 minuter (motsvarar 34,33 timmar) per vecka.  
NattOB är beräknat på fyra vardagnätter och två helgnätter.  
Kvarstannandebonus max 8 000 kronor per år tillkommer.

33 000 kronor, grundlön

 5 714 kronor, OB

 1 932 kronor: 60 procent av intjänad tid

40 646 kronor total lön  
 1 288 kronor: värde för 40 procent av intjänad tid  

 som tas ut i ledighet

41 934 kronor totalt värde

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Karin: 
40 tim 

per vecka

Bertil: 
38,25 tim 
per vecka

Samir: 
38,25 tim 
per vecka

Helen: 
36,33 tim
per vecka

Daniel: 
34,33 tim 
per vecka

Karima: 
36,33 tim
per vecka

Maria:
34,33 tim
per vecka

Grundlön        OB        Intjänad tid i kronor        Intjänad tid i ledighet

Totalt värde av ersättningar för arbetad tid

*Varannan helg är detsamma som förtätad helg.
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