
Arbetstidsmodeller 
i Västerbottens läns landsting
Vi fokuserar på hälsofrämjande arbetsplatser  
och återhämtning



Arbetstidsmodeller
Att erbjuda arbetstidsmodeller är en av flera strategier för att 
skapa attraktiva arbetsplatser med en hälsofrämjande och god ar-
betsmiljö. Landstinget har tre egna arbetstidsmodeller. I de model-
ler som vi utvecklat ligger fokus på återhämtning genom arbets-
tidsförkortning och en ökad möjlighet att påverka sina arbetstider 
samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid. 

Omvårdnadspersonal inom dygnet runt verksamhet omfattas av 
arbetstidsmodellerna.

modell 1 

Modifierad 3–3 modell

Modellen fokuserar på medarbetarnas hälsa med 2–4 dagars 
arbete och 2–4 dagars ledighet.

• Tid för återhämtning 

• Arbetstidsförkortning (förtroendetid) 12–15 procent, vilket 
motsvarar cirka 35 dagar per år

• Bufferttid, cirka 15 arbetspass per år som inte är planerade 
i förväg

• Alla pass är allas pass (dag/kväll/helg/natt)

• Ersättning vid obekväm arbetstid enligt centrala kollektiv-
avtal 

• Medarbetare tar ansvar för att täcka korttidsfrånvaro



modell 2 

Tidbankmodell

Modellen fokuserar på hög delaktighet i schemaläggning utifrån 
verksamhetens behov och cirka 20 procent högre ekonomisk 
ersättning av obekväm arbetstid än centrala kollektivavtal. 

• Verksamhetsanpassat önskeschema

• Medarbetare kan påverka och styra sin arbetstid

• Alla pass är allas pass (dag/kväll/helg/natt)

• Medarbetare tar ett större ansvar för schemaläggning

• Arbetstidsförkortning för nattarbete, cirka 3 timmar per 
natt

• Övertid kompenseras med tid

modell 3 

Saldomodell

Modellen fokuserar på hög delaktighet i schemaläggning utifrån 
verksamhetens behov och cirka 20 procent högre ekonomisk 
ersättning av obekväm arbetstid än centrala kollektivavtal.

• Verksamhetsanpassat önskeschema

• Medarbetare kan påverka och styra sin arbetstid

• Alla pass är allas pass (dag/kväll/helg/natt)

• Medarbetare tar ett större ansvar för schemaläggning

• Arbetstidsförkortning för nattarbete, cirka 3 timmar per 
natt

• Övertid kompenseras med tid eller pengar
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