
Introduktionsavsnitt för chefer

APT-material kring 

hälsosam schemaläggning

Detta avsnitt kan du ta bort innan du presenterar materialet på ditt APT.
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Så här använder du materialet

▪ Detta informationsmaterial är anpassat för att presenteras under 

exempelvis APT-träffar.

▪ Det går utmärkt att dela upp presentationen på flera tillfällen. Använd de 

kapitel du anser är lämpligast för just din verksamhet. 

▪ Materialet kan skrivas ut och delas fritt. Det gäller inom SLLs samtliga 

24/7-verksamheter i vården. 

▪ I anteckningsfältet finns frågor och svar, som kan hjälpa dig om du får 

frågor från medarbetarna. 

▪ Om du får ytterligare frågor, eller själv undrar något kring materialet, kan 

din HR-avdelning hjälpa dig. 
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Vad behöver man som chef tänka på 
kring schemaplanering?

▪ Schemaplanering är en viktig del av verksamhetens planering och 

styrning.

– Allt för många lägger scheman utan insikter om vilka konsekvenser 

ett ohälsosamt schema kan leda till

▪ Bristande styrning  av scheman kan leda till att verksamhetens behov 

av kompetens inte kan tillgodoses

▪ Bristande styrning av scheman kan leda till ökat övertidsuttag, ökad 

korttidsfrånvaro och på sikt ökad långtidsfrånvaro. 

▪ Schemat påverkar verksamhetens ekonomi.
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APT-information

Hälsosamma scheman

2019
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Innehåll i detta presentationsmaterial

▪ Olika typer av scheman

▪ Olika roller i schemaläggningsprocessen

▪ Lagar och avtal kring arbetstid

▪ Hur lägger man ett hälsosamt schema?

▪ Handfasta råd till medarbetare kring hälsosamt arbetsliv

▪ Appendix med bland annat verktyg för bemannings-

planering och faktablad
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Ett optimalt schema:
▪ balanserar verksamhetens 

behov och medarbetarnas 
önskemål

▪ beaktar samtidigt 
hälsoaspekter
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Att planera schema är 
att styra verksamheten
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Bristande styrning kan leda till: 

▪ Bemanning som inte motsvarar verksamhetens 

behov

▪ Ojämnt och oekonomiskt utnyttjande av resurser

▪ Ohälsosamma scheman

▪ Bristande delaktighet och ansvarstagande från chef

▪ Brott mot arbetstidsregleringar eller kollektivavtal

▪ En ineffektiv och tidskrävande schemaläggnings-

process
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▪ Patientsäkerhet 

▪ Arbetsmiljö  

▪ Ekonomi
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Chefen har en avgörande 
roll i schemaläggnings-
processen ur flera perspektiv: 



Hälsosamma scheman

▪ Ett hälsosamt schema handlar om:

– Arbetspassens förläggning och kompetensbehov

– Trygghet, kunskap, riktlinjer för schemaläggning

– Arbetsbelastning och återhämtning

– Medarbetarnas behov

▪ Att planera hälsosamma scheman kräver kunskap om:

– Gällande lagar och avtal

– Schemaläggning

– Aktuell forskning

– Schemaläggningsmetodik
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Olika typer av 
schemamodeller

▪ Fasta rullande scheman

Schemaperioder om 1-16 veckor, 

anonyma eller individuella som 

upprepas/rullar

▪ Individuell 

schemaplanering - ISP

▪ Terminsscheman

En mix av fast och individuell 

schemaläggning, schema som 

upprepas/rullar en bestämd 

period
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Att beakta för att ISP ska fungera är

▪ Att det finns tydliga, skriftliga och kommunicerade 

riktlinjer för schemaläggningen

▪ Att arbetsgruppen tar ansvar för att diffkorrigera

▪ Att bemanningsassistentens uppdrag/mandat är tydligt

▪ Att chefen har kunskap om lag och avtal

▪ Att chefen godkänner och fastställer schemat

▪ Att uppföljning av fastställda scheman sker kontinuerligt
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Kontroller vid den slutliga diffkorrigeringen

▪ Att bemanningsbehov och mål är uppfyllda veckans alla 

pass, så att det inte är överskott vissa pass samtidigt 

som det är luckor andra pass.

▪ Att rätt kompetens finns på varje arbetspass. 

▪ Att oerfarna medarbetare arbetar tillsammans med 

erfarna medarbetare.

▪ Att helgpassen är jämnt fördelade mellan medarbetarna 

oavsett tjänstgöringsgrad.

▪ Att schemat följer lag och avtal
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Olika roller och ansvar 
– Chefen



Förutsättningar för schema

Verksamhetens behov

▪ Bemanningsbehov

▪ Bemanningsmål

Resurser

▪ Antalet anställda 

▪ Faktiska tjänstgöringsgrader

▪ Aktuella veckoarbetstidsmått

▪ Helgfrekvens

Lag och avtal som reglerar arbetstiden

▪ Arbetstidslagen (ATL)

▪ Allmänna bestämmelser (AB)

▪ Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4) 
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Dygnsvila

▪ enligt AB minst 9 timmar/24-timmarsperiod 

▪ brytpunkt ska anges 

▪ dock ska 11 timmar/24-timmarsperiod uppnås 
i genomsnitt under schemaperioden

Veckovila

▪ minst 36 timmar sammanhängande vila/sjudygns-period

▪ brytpunkt ska anges

Fridagar

▪ medarbetare som tjänstgör lätthelgdagar är garanterade 9 
fridagar/4 veckor

Viktiga regler och begrepp att 
beakta vid schemaläggning
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Rast

▪ Pass mer än 5 timmar ska innehålla rast på minst 30 min 
efter 5 timmar

▪ Medarbetaren kan lämna arbetsplatsen till skillnad från paus 
då medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande

Rast

▪ Får bytas mot måltidsuppehåll under nattarbete

▪ Får bytas mot måltidsuppehåll fredag, lördag, söndag samt helgdag 
men då ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön

▪ För att byta rast mot måltidsuppehåll övrig tid krävs kollektivavtal

Viktiga regler och begrepp att beakta vid 
schemaläggning
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▪ Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka 

att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

▪ Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn till 

hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa.

▪ Exempel på vad som kan medföra risker för ohälsa är:

– Skiftarbete

– Arbete nattetid

– Stor omfattning av övertidsarbete

– Långa arbetspass

▪ Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till 

återhämtning

Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2015:4 12§
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Hälsoaspekter på schema

▪ Arbeta högst fyra – fem arbetsdagar i följd

▪ Arbeta högst tre – fyra nätter i följd

▪ Undvika långa pass >10 timmar 

▪ Undvika risk för alltför höga nivåer av trötthet

▪ Undvika komprimerade scheman

▪ Sprida lediga dagar i schemat

▪ Respektera, när så är möjligt, minst 11 timmars dygnsvila 
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Hälsoaspekter vid ledigheter

▪ Det första nattpasset bör föregås av minst 

24 timmars ledighet

▪ En period av nattarbete med minst två nätter i  följd bör 

följas av 48 timmars ledighet

▪ Det är en fördel om schemat innehåller en längre 

ledighetsperiod på minst tre dagar

▪ Varannan helg bör vara ledig

20



Hälsoaspekter på schema 
vid blandad dag och natt

▪ Arbeta högst tre dagpass i följd

▪ Arbeta högst tre kvällspass följd

▪ Arbeta högst tre nattpass i följd

▪ Rotera medsols dag→kväll→natt

▪ Eftersträva snabb rotation

▪ Minimera dygnsrytmstörningar

▪ Minimera risk för ackumulerad sömnbrist
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Hälsa och arbetstidens förläggning 
hänger ihop
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Hur påverkas hälsan av arbetstidens förläggning?

▪ Sömn är allra viktigast

▪ Arbete nattetid kan leda till sömnproblem, övervikt, mag-

och tarmbesvär, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

▪ Återhämtning och vila är avgörande för hälsan

▪ Regelbunden motion och bra mat underlättar förmågan till 

återhämtning

▪ Hållbara arbetstider handlar om att hitta balansen mellan 

sociala fördelar och våra biologiska förutsättningar.
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Olika roller och ansvar 
- Medarbetaren
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Medarbetarens skyldighet

Medarbetarens skyldigheter framgår 

av Allmänna bestämmelser (AB) §6

▪ Arbetstagare är skyldig att vikariera för annan arbetstagare 

hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna 

arbetsuppgifter

▪ att byta schema eller förskjuta arbetstiden

▪ att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och 

beredskap.

Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta 

arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra 

jour eller beredskap ska hänsyn tas till det. 
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Medarbetaren har ett eget 
ansvar för sin hälsa och sin livsstil

Genom att:

• prioritera motion och näringsriktig kost 

• prioritera sömn och återhämtning

• delta på de medicinska kontroller som arbetsgivaren 

erbjuder

- Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medarbetare som arbetar

ständig natt eller mer än 38 procent natt i genomsnitt under året
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Bikupa

Vad är återhämtning för dig?

– diskutera två minuter med din granne

27



Tips vid nattarbete – måltider

▪ Upprätthåll normal måltidsrytm så lång det är möjligt, 

dvs frukost, lunch, middag 

▪ Ät middag före nattpasset

▪ Minimera ätande mellan klockan 00.00 – 06.00

▪ Undvik snabbmat med högt energiinnehåll under natten

▪ Undvik sockerrika och feta produkter

▪ Ät mellanmål av hög kvalitet; sallad, yoghurt, ägg, 

nötter, fullkornsbröd

▪ Ät frukost efter nattpasset före dagsömnen
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Hur kan sömnighet motverkas 
under nattpass

▪ Drick högst en kopp kaffe –

koffeinet är mest effektivt vid 

första koppen, därefter avtar 

effekten, kaffe stör också sömnen 

och kan påverka magen negativt

▪ Vistas i upplysta rum –

dagsljuslika lampor har en 

uppiggande effekt

▪ Ta en paus om möjligt
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▪ Undvik morgonljus efter de första nattpassen

▪ Undvik dagsljus i den mån du kan genom att till exempel använda 

solglasögon

▪ Efter sista nattpasset försök få så mycket dagsljus som möjligt

▪ Försök få minst fem timmars sömn per dygn vid nattarbete

▪ Försök ta en tupplur på max 30 minuter innan nästa nattpass

▪ För lite dagsljus gör dygnsrytmen utslätad så försök få 

30 minuter dagsljus varje dag

Tips vid nattarbete - före och efter nattpass
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Råd om sömn
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▪ Ha mörkt i sovrummet

▪ Ha svalt i sovrummet

▪ Försök undvika all form av buller (öronproppar)

▪ Försök utestänga bekymmer och oro (avslappning)

▪ Prioritera nedvarvning och sömn

▪ Undvik att lägga dig hungrig

▪ Undvik att dricka te, kaffe, energidryck eller alkohol 

innan sänggåendet
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Andra sätt att arbeta med 
Verksamhetsstyrd 
schemaplanering/Individuell 
schemaplanering (ISP)



Självklart är det bra 
med viss valfrihet, 
men det betyder inte, 
att ännu mer valfrihet 
är ännu bättre.”

”Ju fler alternativ man 
har, ju mindre nöjd är 
man med de val man 
gjort”.

”Ju fler alternativ man 
har, ju större blir 
förväntningarna på 
de val man gör”

Referens: The paradox of choice: Why more is less Ecco 2004
Barry Schwartz psykologiprofessor från USA
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Planering av hälsosamt schema - 1

▪ Medarbetarna registrerar arbetspass helger, eventuellt  

nätter och veton samt frånvaroönskemål.

▪ Medarbetarna diffkorrigerar enligt ovan

▪ Bemanningsassistent eller schemaläggare lägger därefter 

schemat

▪ Chefen fastställer schemat och beviljar planerad frånvaro
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Planering av hälsosamt schema - 2 

▪ Föregående schemaperiod kopieras till nästa schemaperiod

▪ Medarbetarna reviderar sin schemarad

▪ Medarbetarna diffkorrigerar

▪ Bemanningsassistent eller schemaläggare diffkorrigerar

slutligt

▪ Chefen fastställer schemat och beviljar planerad frånvaro
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Vill du läsa mer?
Stressforskningsinstitutet.se

Suntarbetsliv.nu

Bättre schema i vården - utbildning

Arbetsmiljöverket (av.se)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS2005:6)

Sveriges Kommuner och landsting (skl.se)

AB

Arbetsmiljölyftet.ringla.nu

Artikel om framtidens schemaläggning samt en rapport 
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http://www.stressforskningsinstitutet.se/
http://www.suntarbetsliv.se/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/utbildning-ska-ge-battre-scheman-i-varden/
https://www.av.se/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/?hl=organisatorisk%20och%20social%20arbetsmiljö%20föreskrift
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-AFS-20056-foreskrifter/?hl=medicinska%20kontroller%20i%20arbetslivet
https://skl.se/
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html
http://arbetsmiljolyftet.ringla.nu/
http://arbetsmiljolyftet.ringla.nu/goda-exempel/framtidens-schemalaggning

