
Arbeidsgivers redegjørelse knyttet til vaktarbeid på røde dager. 

 

Det utbetales ikke høytidstillegg til legene, men det er avtalt at det skal utbetales vaktlønn på helge- 

og høytidsdager samt lørdager og i tidsrommet 17 - 07. 

 

Dnlf B-del § 3.4 Helge- og høytidsdager: 

«Leger slutter uten trekk i lønn kl 1200 jul og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag. 

Leger med vakt etter tjenesteplan går ordinær tid med aktuelle tillegg.» 

 

Teksten over innebærer at de leger som ikke har vakt slutter kl 1200 og de leger som har vakt går sin 

oppsatte vakt etter tjenesteplan. Som kompensasjon for vaktarbeid på røde dager skal det sikres at 

alle røde timer (jf. AML) er kompensert med vaktlønn. Dette i henhold til overenskomst. (Dnlf A-del § 

5.6 «Partene er enige om at vaktlønn utbetales for vakter mellom kl 17.00 – 07.00 samt lørdager, 

helgedager og høytidsdager»). 

 

I praksis innebærer det at legene i utgangspunktet ikke skal gjøre noe med sin oppsatte tjenesteplan, 

eks. endre aktiv tid til passiv tid. Det skal altså ikke føres utrykning på vakter på rød dag med mindre 

vakten er passiv i utgangspunktet. Dersom vakten er aktiv men i realiteten arbeides som bakvakt er 

dette et gode som ikke fritar legen for tilstedeværelse dersom det er behov for det. Vakten er da i sin 

helhet avlønnet med aktiv tid. 

 

Vaktarbeid på røde dager skal altså ikke medføre noen andre kompensasjoner enn vaktlønn på ikke 

allerede beregnede timer. På julaften skal det beregnes fra kl 15 - 17 mens det på onsdag før 

skjærtorsdag og nyttårsaften ikke genereres flere vakttimer til beregning. Dette fordi vakttimer i 

tidsrommet 17-07 allerede er beregnet og disse dagene ikke er å betrakte som helligdager før kl 

18.00. På hele helligdager skal det, i tillegg til den allerede beregnede vaktlønn, beregnes vaktlønn i 

tidsrommet kl 07 – 17. 

 


