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Bilag 1

Administration af hvileperiode
Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile
inden for hvert arbejdsdøgn.
Ved hviletid i forbindelse med overarbejde, hjemmevagt eller tilkald sker der ikke i noget
tilfælde modregning.
Proces for anvendelse af Tilsynsbogen og dennes form og placering vil være en del af
implementeringsmaterialet.
Eksempel 1 – ”11 timers sammenhængende hvile i forbindelse med overarbejde i direkte
forlængelse af normal arbejdstid”
Medarbejder X møder den 30. juli kl. 08.00 – 15.30. Medarbejderen bliver kl. 14.00 samme dag beordret
på overarbejde fra kl. 15.30 til kl. 21.00.
Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 30. juli kl. 08.00 til den 31. juli kl. 08.00.
Jf. plan skal medarbejderen møde den 31. juli kl. 08.00 – 15.30.
Medarbejderen får 11 timers hvile fra den 30. juli kl. 21.00 til den 31. juli kl. 08.00.
Transporttid = hviletid.
Eksempel 2 – ”11 timers sammenhængende hvile i forbindelse med hjemmevagt uden udkald
til overarbejde”
Medarbejder X møder den 30. juli kl. 07.30 – 15.00, hvorefter hjemmevagten påbegyndes og strækker
sig til den 31. juli kl. 07.30.
Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 30. juli kl. 07.30 til den 31. juli kl. 07.30.
Jf. plan skal medarbejderen møde den 31. juli kl. 07.30 – 15.00.
Medarbejderen bliver ikke tilkaldt under hjemmevagten og har således fået 11 timers sammenhængende
hvile, når denne den 31. juli kl. 07.30 – hvor hjemmevagten ophører, og et nyt arbejdsdøgn begynder –
starter på arbejde.
Eksempel 3 – ”11 timers sammenhængende hvile i forbindelse med hjemmevagt med udkald
til overarbejde”
Medarbejder X møder den 30. juli kl. 07.30 – 15.00, hvorefter hjemmevagten påbegyndes og strækker
sig til den 31. juli kl. 07.30.
Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 30. juli kl. 07.30 til den 31. juli kl. 07.30.
Jf. plan skal medarbejderen møde den 31. juli kl. 07.30 – 15.00.
Medarbejder X bliver kaldt på overarbejde den 30. juli, kl. 17.00 – 20.00.
Da medarbejderen i tidsrummet 30. juli, kl. 20.00 til den 31. juli, kl. 07.30 har fået 11,5 times
sammenhængende hvile, skal han møde til normal arbejdstids begyndelse den 31. juli, kl. 07.30.

Eksempel 4 – ”Hvile i forbindelse med overarbejde før normal arbejdstid”
Medarbejder X møder den 26. november kl. 09.00 – 16.30. Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra
den 26. november kl. 09.00 til den 27. november kl. 09.00. Jf. plan skal medarbejderen den 28.
november møde kl. 09.00.
Medarbejderen får mandag den 26. november besked på at skulle møde på overarbejde tirsdag den 27.
november kl. 05.00 til kl. 09.00. Medarbejderen har ikke ved overarbejdes start afsluttet sit påbegyndte
arbejdsdøgn, men iht. Lokalaftale nr. 4.0. fortsætter medarbejderen efter overarbejdets udførelse sin
normale arbejdsdag. Hviletiden udsættes her til efterfølgende arbejdsdøgn. Medarbejderen fortsætter
efter overarbejdets udførelse sin normale arbejdsdag den 27. november, dog senest til kl. 18.00.
Medarbejderen hverken kan eller må den 27. november pålægges overarbejde/merarbejde efter kl.16.30,
hvor medarbejderens normale arbejdsdag slutter.
Eksempel 5 – ”Forskudt hvile i forbindelse med tilkald efter normal arbejdstid”
Medarbejder X møder den 28. juli kl. 07.30 - 15.30. Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 28.
juli kl. 07.30 til den 29. juli kl. 07.30. Jf. plan skal medarbejderen møde den 29. juli kl. 07.30-

15.00
Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 29. juli, kl. 00.00 til 3.30.

Da medarbejderen skal have 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile fra den 29. juli
kl. 03.30 og hviletiden dermed forskydes ind i nyt arbejdsdøgn den 29. juli, kan
medarbejderen derfor først møde den 29. juli kl. 14.30.
Da 11-timers reglen er fraveget gælder, at medarbejderen i det efterfølgende arbejdsdøgn den
29. juli, hverken kan eller må pålægges arbejde ud over det tidspunkt medarbejderen den
pågældende dag skulle have udført sit normale arbejde (vagtskema).
Eksempel 6 – ”Forskudt og nedsat hvile i forbindelse med tilkald efter normal arbejdstid”

Medarbejder X møder den 28. juli kl. 07.30 – 15.30. Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra
den 28. juli kl. 07.30 til den 29. juli kl. 07.30. Jf. plan skal medarbejderen møde den 29. juli kl.
07.30-15.00.
Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 29. juli, kl. 02.00 til 3.30.
Da overarbejdet i forbindelse med tilkaldet er under 3 timers varighed, kan hviletiden nedsættes til 8
timer. Da medarbejderen skal have 8 timers sammenhængende efterfølgende hvile fra den 29.

juli kl. 03.30 og hviletiden dermed forskydes ind i nyt arbejdsdøgn den 29. juli, kan
medarbejderen derfor først møde den 29. juli kl. 11.30.
Da 11-timers reglen er fraveget gælder, at medarbejderen i det efterfølgende arbejdsdøgn den
29. juli, hverken kan eller må pålægges arbejde ud over det tidspunkt medarbejderen den
pågældende dag skulle have udført sit normale arbejde (vagtskema).
Eksempel 7 – ”Forskudt hvile i forbindelse med flere tilkald indenfor samme arbejdsdøgn efter
normal arbejdstid”
Medarbejder X møder den 28. juli kl. 07.30 - 15.30. Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 28.
juli kl. 07.30 til den 29. juli kl. 07.30. Jf. plan skal medarbejderen møde den 29. juli kl. 07.30-

15.00
Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 28. juli kl. 22.00 til 23.00, igen den 29. juli kl.
01.00 til 02.00 og igen den 29. juli kl. 03.00 til 03.30.

Da den samlede tid for tilkaldet skal regnes fra overarbejdets start til overarbejdets slutning, og ikke er
under 3 timers varighed, skal medarbejderen have 11 timers sammenhængende hvile fra den 29.

juli kl. 03.30. Medarbejderen kan derfor først møde den 29. juli kl. 14.30.

Da 11-timers reglen er fraveget gælder, at medarbejderen i det efterfølgende arbejdsdøgn den
29. juli, hverken kan eller må pålægges arbejde ud over det tidspunkt medarbejderen den
pågældende dag skulle have udført sit normale arbejde (vagtskema).
Eksempel 8 – ”Hvile i forbindelse med hjemmevagt i en weekend med udkald til overarbejde”

Medarbejder x møder den 30. november (fredag) kl. 08.00 til 15.30. Medarbejderens
arbejdsdøgn går således fra den 30. november kl. 08.00 til den 1. december kl. 08.00. Jf. plan
skal medarbejderen møde den 3. december (mandag) kl. 8:00.
Medarbejderen har hjemmevagt fra den 30. november kl. 15.30 til den 3. december kl. 08.00.
Eftersom der er tale om weekendhjemmevagt gælder at:
2. arbejdsdøgn starter lørdag (1. december) kl. 08.00 til søndag (2. december) kl. 08.00.
3. arbejdsdøgn starter søndag (2. december) kl. 08.00 til mandag (3. december) kl. 08.00
Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 1. december (lørdag) kl. 09.00 til 11.00 og igen
samme dag (lørdag) kl. 20.00 til 23.30.
NB: Med mindre lederen på forhånd har givet konkret anden instruktion, vil det være scenarie
1 nedenfor, som er gældende.
Scenarie 1 – Da den samlede tid for tilkaldet skal regnes fra overarbejdets start til overarbejdets
slutning, ikke er under 3 timers varighed, skal medarbejderen have 11 timers sammenhængende

hvile. Sker dette fra den 1. december kl. 23.30, kan medarbejderen derfor ikke tilkaldes igen
før den 2.december (søndag) kl. 10.30. Medarbejderen kan herefter igen tilkaldes.
Medarbejderen hverken kan eller må tilkaldes i tidsrummet den 2. december (søndag) fra kl.
08.00 til 10.30, dvs. i tidsrummet fra arbejdsdøgnets afslutning og indtil hviletiden er afholdt.
Dette skyldes at hviletiden er udsat og gået ind i nyt arbejdsdøgn.
Scenarie 2 – (yderligere tilkald mellem den 1. december kl. 23.30 og den 2. december
(søndag) kl. 08.00)
Hvis -hviletiden udskydes til starten af næste arbejdsdøgn, som starter den 2.
december(søndag) kl. 08.00, hverken kan eller må medarbejderen arbejde i arbejdsdøgnet
frem til mandag kl. 8:00, hvor medarbejderen begynder sit normale arbejde.
Scenarie 3 - Hviletiden udskydes ind i det nye arbejdsdøgn:
Der gives 11 timers samlet efterfølgende hvile fra den 1. december (lørdag) kl. 23.30.
Hviletiden udløber i det næste arbejdsdøgn den 2. december (søndag) kl. 10.30.
Medarbejderen kan herefter igen tilkaldes.
Eksempel 9 – ”Hvile i forbindelse med tilkald på en arbejdsfri dag forud for medarbejderens
almindelige arbejdsdag”

Ved arbejdsdøgn forstås tidsrummet
pågældende dag og 24 timer frem.

fra

medarbejderens

normale

arbejdstids

begyndelse

den

Ved tilkald uden for et arbejdsdøgn regnes arbejdsdøgnet fra tidspunktet for det første tilkald til
overarbejde.

Medarbejder X har fri i weekenden den 1. december til den 2. december og skal iht. vagtplan skal møde
den 3. december (mandag) kl. 07.30.

Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 2. december (søndag) kl. 20.00 til 23.59.
Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 2. december kl. 20.00 til den 3. december kl. 20.00.
Afvigelse:
Ved overarbejde på en arbejdsfri dag forud for medarbejderens almindelige arbejdsdag, kan andet
arbejdsdøgn starte før udløbet af første arbejdsdøgn. I disse tilfælde kan første arbejdsdøgn være mindre
end 24 timer, men hviletidsbestemmelserne skal være overholdt for begge døgn.
Ved tilkald eller udkald på arbejdsfrie dage, f.eks. en søndag, forud for medarbejderens normale
arbejdsdag, f.eks. mandag, og hvor det andet arbejdsdøgn begynder før det første arbejdsdøgn er slut,
gælder det, at første arbejdsdøgn betragtes som afsluttet samtidigt med begyndelsen af andet
arbejdsdøgn.
Da den samlede tid for overarbejdets start til overarbejdets slutning, ikke er under 3 timers varighed,
skal medarbejderen have 11 timers sammenhængende hvile fra 2. december (søndag) kl.

23.59. Medarbejderen kan derfor først møde den 3. december kl. 11.00.
Eftersom hviletiden er forskudt og 11-timers reglen er fraveget gælder, at medarbejderen i det
efterfølgende arbejdsdøgn den 3. december (mandag), hverken kan eller må pålægges arbejde

ud over det tidspunkt medarbejderen den pågældende dag skulle have udført sit normale
arbejde (vagtskema).
Eksempel 9 – ”Hvile i forbindelse med tilkald på en arbejdsfri dag forud for medarbejderens
almindelige arbejdsdag, hvor påbegyndt arbejdsdøgn ikke er afsluttet”

F.eks. Kristi Himmelfartsdag (i dette eksempel den 9. maj).

Medarbejder X møder den 8. maj (onsdag), kl. 08.00 – 15.30.
Medarbejderens arbejdsdøgn går således fra den 8. maj kl. 08.00 til den 9. maj kl. 08.00.
Jf. plan skal medarbejderen møde den 10. maj (fredag) kl. 08.00 – 15.00
Medarbejderen bliver kaldt på overarbejde den 9. maj kl. 04.00 til 07.30.

Medarbejderen skal have 11 timers sammenhængende hvile fra den 9. maj kl. 07.30.
medarbejderen hverken kan eller må arbejde fra torsdag den 9. maj kl. 08:00 til kl. 18.30.

