Arbejdstid og fritid
– et spørgsmål om balance

TID-skrift nr. 1, marts 2007

TID-skrift nr. 1, marts 2007



Balance – hvorfor og hvordan?
Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse
arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på
har stor betydning for, hvordan du trives. I balancen melarbejdspladsen og bedst muligt tilgodeser din og dine kollem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv spiller arbejdstiden en
legers sundhed og forskellige behov. Det er i fællesskabet
vigtig rolle.
med dine kolleger og din arbejdsgiver, I på din arbejdsplads
For de fleste medarbejdere i ældreplejen, på sygehuse og
skal skabe den bedste balance i et arbejdsliv med skiftende
på botilbud er arbejde på skæve eller skiftende arbejdstider
arbejdstider.
et vilkår, fordi opgaverne skal løses døgnet rundt - hele
En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør det
ugen og hele året.
muligt for parterne lokalt på arbejdspladsen at aftale arEn arbejdsmiljøanbefaling om helt at undgå skift- og
bejdstider, som tilgodeser arbejdspladsens og medarbejdernatarbejde giver derfor ikke mening for dig, som arbejder
nes behov. Rammeaftalen findes på www.personaleweb.dk
TID-skrift
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på disse områder. Det er en stor udfordring at
planlægge
under emnet arbejdstid.
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Fokus på arbejdstid og arbejdsmiljø
Du sidder med det første nummer af TID-skrift, som
sætter arbejdstid i social- og sundhedssektoren på
dagsordenen. Fokus i dette nummer er på balancen
mellem arbejdstid og fritid for den enkelte. Sammen
med TID-skrift finder du en plakat og nogle balancekort.
Både TID-skrift og de andre ting er en hjælp til at starte
en dialog på din arbejdsplads.
De næste numre kommer senere i 2007 og sætter fokus
på natarbejde og på balancen mellem de enkelte
medarbejderes behov og arbejdspladsens behov og
muligheder.
I slutningen af året er der i din region en temadag, hvor
ledere og medarbejdere fra forskellige arbejdspladser
kan høre mere om og udveksle erfaringer om arbejdstid
og arbejdsmiljø.

Du kan downloade materialet og finde mere information her:
• www.arbejdsmiljoweb.dk og www.etsundtarbejdsliv.dk
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•

www.personaleweb.dk – under emnet arbejdstid

God balance mellem arbejdstid og fritid
– en opvejning af mange ting
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Din arbejdstid - dit liv!
Arbejdstidens placering har ikke kun indflydelse på dit
arbejdsliv, men på hele dit liv. Arbejdstiden har betydning
for dit arbejdsmiljø og velbefindende, når du er på arbejde.
Arbejdstiden har betydning for dit familieliv og dit sociale
liv, når du har fri. Og på lang sigt har arbejdstiden også
betydning for dit helbred.
Når du har skæve eller skiftende arbejdstider, er der særlig

grund til at være opmærksom på balancen i dit liv. En god
balance mellem arbejdstid og fritid er ikke ens for alle. Den er
heller ikke altid den samme for dig, men ændrer sig gennem
livet og afhænger af din konkrete livssituation. For at finde
en god balance for dig må du derfor afveje dine behov i forhold til dit arbejde, din familiemæssige situation, dit helbred
og dine ønsker til fritidsaktiviteter og socialt samvær.
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Forudsigelighed og fleksibilitet
Når du kender din vagtplan og bliver informeret om ændringer i god tid, har du mulighed for at planlægge herefter.

passe et sygt barn i længere tid eller deltage i aktiviteter,
som der ikke kan tages højde for i vagtplanen.

Ikke-planlagte ændringer på grund af sygdom og andet akut
fravær er et stort problem på mange arbejdspladser. Det
er meget belastende at blive kaldt på arbejde, når du efter
planen har fri - især hvis det sker ofte, med kort varsel eller
uden reel mulighed for at sige nej. Hemmeligt telefonnummer, fravalg af mobiltelefon eller forklaringer om at have
drukket alkohol holder ikke som løsninger.

Det er derfor vigtigt på forhånd at tage højde for, at sådanne situationer kan opstå og få skabt en åbenhed og en
dialog om det på arbejdspladsen.

Hvis du selv kan påvirke din arbejdstid, kan du tage højde
for andre vigtige forhold i dit liv. At møde en time senere
eller gå en halv time tidligere end den normale dagvagt kan
TID-skrift nr. 1, februar/marts
være det, der får din hverdag til at hænge sammen. Det,
2007 eller dine
Omvendt giver det problemer for din arbejdsplads
som gør, at du kan aflevere eller hente dine børn, nå toget
kollegaer, hvis du føler, du er nødt til at melde dig syg for at
eller klare indkøbene på vejen.

Tidligere mødetid sparede transporttid og gav mere ro
På billeddiagnostisk afdeling på Skejby Sygehus har nogle medarbejdere fået mulighed for at møde kl. 7.30 i stedet for
kl. 8. Det har betydet sparet transporttid, mere rolige morgener på afdelingen og glæde ved at komme tidligere hjem.



Trivsel og bedre faglig tilfredshed

Akut-afspadsering opleves positivt

Gennem en decentral arbejdstidsaftale, som giver
medarbejderne stor frihed til at tilrettelægge deres
arbejde, har Børnehjemmet Søhuset opnået en bedre
trivsel og en større faglig tilfredshed. Medarbejderne har
nemmere ved at få arbejdsliv og familieliv til at gå op i en
højere enhed, fordi de selv har stor indflydelse på deres
arbejdstid. Tilpasningen af arbejdstidsreglerne betyder
også, at faglige vurderinger i højere grad bestemmer
f.eks. udflugternes længde.
Aftalen kan downloades på www.personaleweb.dk

Akut-afspadseringsdage, hvor medarbejderne har mulighed for at ringe op samme dag og bede om en fridag,
har siden 2004 været en del af hjemmeplejen Vanløse
Brønshøj Husums fleksible arbejdstidstilrettelæggelse.
Erfaringen er, at medarbejderne nu oftest beder om
fridagene nogle dage i forvejen. Men selve det at muligheden er til stede, opleves meget positivt.
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Weekender er et dilemma
Er du en af de mange, som arbejder hver anden weekend,
oplever du måske dette som særligt belastende for dit
familie- og fritidsliv. Den mest udbredte måde at begrænse
antallet af weekendvagter på er at tilbyde medarbejderne
kun at arbejde hver tredje weekend, mod at weekendvagterne til gengæld er på 12 timer. Dette betegnes ofte
”12 timers modellen”. Der er dog nogle andre problemer i
den model, og derfor er weekendvagterne ofte et dilemma.

Fordele og ulemper ved 12 timers modellen
Fordele
< Færre weekendvagter
< S
 tørre overskud både i forhold til familien og 		
på arbejde
< Større kontinuitet i plejen og mere ro i vagtskiftet
< Flere muligheder for at lave aktiviteter med 		
brugerne
< Bedre tid til dokumentation

Lange vagter blev spiselige med powernap
På Sct. Hans Hospital blev 12 timers modellen indført
i 2004. Erfaringen er, at det generelt har skabt stor
tilfredshed blandt medarbejderne. De fleste medarbejdere følte sig dog mere udmattede efter en 12 timers
vagt. For at imødekomme den øgede belastning er medarbejderne blevet tilbudt at tage en 20-29 minutters powernap (hvil eller søvn) i løbet af vagten. Medarbejderne
har været meget glade for ordningen, der har givet de
fleste mere overskud både på vagten og efter.

Ulemper
< Lange vagter
< V
 agterne er mere belastende (især for ældre
medarbejdere og gravide)
< D
 et kan være svært at bytte vagter med kollegaer,
der ikke arbejder i 12 timers vagter
< Faste hold bliver brudt op
< P
 roblemer i familier med delebørn hver 		
anden weekend

Forskning viser, at det ud fra sociale
hensyn er vigtigt at:
< Sørge for flest mulige fri-weekender
< Gøre planlægning af arbejdstiden fleksibel
< F
inde en balance mellem regelmæssighed 		
og fleksibilitet
< Begrænse afvigelser fra det planlagte
< Informere i god tid om plan og afvigelser
Læs mere om anbefalingerne i 				
www.arbejdsmiljoweb.dk/upload/arbejdstid_001.pdf
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Belastende arbejdstid giver ringere fritid
Det er ikke kun placeringen af arbejdstiden, der har betydning for balancen i dit liv. Det har det, der sker i arbejdstiden også.
Jo hårdere dit arbejde er fysisk eller psykisk, jo vigtigere er
det at hvile ordentlig ud mellem vagterne.
En af måderne at få kortere vagtperioder og længere friperioder har været den såkaldte 3-3 model. Modellen indebærer, at du skiftevis holder tre dages fri og arbejder tre dage
TID-skrift
nr. 1, februar/marts
uden hensyn til helligdage og weekender. Ulempen
ved
2007
denne arbejdstidsmodel er, at du i to ud af tre
weekender
skal på arbejde mindst én dag. For at undgå at weekendarbejdet spredes over flere weekender, har nogle arbejdspladser udviklet en særlig form – en såkaldt 3-2-2 model.
Her arbejder du tre dage, holder 3 dage fri, arbejder 2 dage
og holder 2 dage fri, arbejder 2 dage og holder 2 dage fri og
forfra. I denne model arbejdes der kun hver anden weekend.



Har du meget
travlt, er det
fristende at springe
spisepausen over.
Det er ikke sundt!

Puljetimer giver – og kræver – fleksibilitet

Fritid i bundter skabte glæde

I 3-3 og 3-2-2 modellen er den årlige arbejdstid for den
enkelte medarbejder nedsat med 15 % uden lønnedgang.
Færre vikarer muliggør dette økonomisk. Færre vikarer
betyder også færre nye ansigter for brugerne. En ”puljetime-ordning” betyder, at medarbejderen ud over de faste
arbejdsdage har 15-20 fleksarbejdsdage om året. Disse
dage kan arbejdspladsen benytte ved sygdom eller kurser.
En del medarbejdere oplever, at det er svært at styre
brugen af fleksarbejdsdagene.

På Skt. Klemensparkens Plejecenter forsøgte de at skabe
en bedre balance mellem arbejdstid og fritid gennem 3-3
modellen. Erfaringerne var, at medarbejderne generelt
fik det fysisk og psykisk bedre. Sygefraværet faldt, og
kvaliteten af arbejdet i weekenderne steg. Medarbejderne
var dog utilfredse med, at de skulle på arbejde i flere
weekender. Plejecentret besluttede derfor, at modellen
skulle laves om til en 3-2-2 model. Herved blev balancen
mellem arbejdstid og fritid opretholdt samtidig med, at
medarbejderne kun arbejdede hver anden weekend. Medarbejderne har været meget glade for denne ændring.
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Arbejdstiden og det psykiske arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for din oplevelse af dit arbejde og dermed også for, hvor meget overskud
du har, når du har fri. Flere af de faktorer, der har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, påvirkes af arbejdstidens
placering.
De fleste ledere arbejder om dagen. Derfor er der ofte
mindre støtte fra din leder, når du arbejder aften, nat og
weekend.
Til gengæld er dit ansvar og din mulighed for at arbejde
selvstændigt normalt større på disse tidspunkter.
Arbejdspresset varierer over døgnet – på de fleste arbejdspladser er arbejdspresset mindst om natten.

De fleste møder ligger om dagen. Samarbejde og kommunikation med dine kollegaer kan opleves mere besværligt på
skæve vagter.
Alenearbejde er mest udbredt nat og weekend. At arbejde
meget alene kan opleves ensomt og utrygt.
Forudsigelighed giver tryghed. Både at du ved, hvornår du
skal på vagt, og hvem du skal på vagt med. Det sidste er
især vigtigt, hvis arbejdet er meget belastende og f.eks.
indebærer trusler om vold.
Det kan opleves fagligt udviklende at arbejde på skiftende
vagter. Det giver variation i arbejdet, indsigt i større dele af
beboeres, patienters eller klienters liv og samarbejde med
flere kollegaer.

Forskning viser, at det for den 		
fysiske sundhed er bedst at:
< Rotere med uret: dag ➞ aften ➞ nat
< Ikke begynde morgenvagten for tidligt
< Undgå korte intervaller mellem vagterne
< Tilpasse vagtlængden til arbejdskravene
< Undgå lange vagter (vagter på 12 timer eller mere)
Lang transporttid f.eks. i bil er hårdt efter en lang vagt. Det
øger belastningen og risikoen for ulykker. En kort lur før
hjemturen kan mindske belastningen.
Læs mere om anbefalingerne i
www.arbejdsmiljoweb.dk/upload/arbejdstid_001.pdf
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Hånden på hjertet

- har du balance i dit (arbejds) liv?
Hvor vigtigt er dit helbred om 20 år for dig i forhold til din tid 		
og økonomi i dag?
Har du nogensinde meldt dig syg uden at være det?
Hvor ofte har du aflyst en aftale på grund af en hasteindkaldt vagt?
Hvornår har du snakket med dine kollegaer om jeres forskellige behov i
forhold til arbejdstiden?
Hvad vil din leder sige, hvis du foreslår en samlet snak om jeres arbejdstider?
Hvad kan du lige nu gøre for at få en bedre balance
mellem nr.
din 1,
arbejdstid
TID-skrift
februar/marts
og resten af din tid?
2007

Hvad forhindrer dig i at gøre det?

Temadagen ”Arbejdstid og
arbejdsmiljø – balance og
sammenhæng” afholdes:
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Arbejdsgivere og arbejdstagere på social- og sundhedsområdet samarbejder om
initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet
Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde
informations- og vejledningsmateriale samt holde temamøder og konferencer.
I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA – Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F.
TID-skrift og andre materialer kan købes i
arbejdsmiljøbutikken tlf. 39165230
www.arbejdsmiljobutikken.dk
Pris 25,- kr. pr. pakke
Varenummer 152057
Hent PDF-versionen af denne publikation og
de andre materialer på www.arbejdsmiljoweb.dk
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Mandag den 29. oktober
i Region Sjælland
Torsdag den 1. november
i Region Hovedstaden
Tirsdag den 6. november
i Region Nordjylland
Onsdag den 7. november
i Region Midtjylland
Torsdag den 8. november
i Region Syddanmark

Reserver dagen nu og få
mere information senere

