Tidrapport bemanningsföretag sjuksköterska, barnmorska m.fl. (ej läkare)
Namn:
Bemanningsföretag:
Datum

Personalkategori:
Specialistområde:

Veckodag

Arbetstid
frå n kl -ti l l kl

Vecka:
Arbetsplats:
Kommentarer

Arbetstidens fördelning under vecka och dagen

Anta l ti m
exkl ra s t

Va rda g da g, ti m
må n-fre
06.00-19.00

Va rda g kvä l l , ti m
må n-tor
kl 19.00-22.00

Va rda g na tt ti m
må n-fre
kl 22.00-06.00

Va nl i g hel g, ti m
fre-må n
kl 19.00-06.00

Anna n hel g*), ti m
Storhel g, ti m
frå n kl 19.00
frå n kl 19.00
va rda g nä rma s t
va rda g nä rma s t
före-06.00 må nda g före-06:00 va rda g
el l er va rda g
nä rma s t efter
nä rma s te efter
utom l örda g

Attest
arbetsplats
signatur

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
Summa:
Artikelnummer vid elektronisk fakturering

Datum

Veckodag

Typ av bundehet
markera med x
Jour

Bereds ka p

Klockslag
från kl till kl

Aktiv tid - Störningstillfällen
från kl till kl

Anta l ti m

Ors a k

Passiv tid
från kl till kl

Jour,
a nta l ti m

Kommentarer
Bereds ka p,
a nta l ti m

Attest
arbetsplats
signatur

Summa:
Artikelnummer vid elektronisk fakturering

Tidrapporten bestyrks av avdelningschef:__________________________________

Anvisningar till tidrapporten
Var noga med att noteringarna kommer i rätt kolumn och att raderna följs noga så att det klart och tydligt framgår vilken kolumn och dag noteringen avser.
SKRIV TYDLIGT, TEXTA.
Timmar anges på påstigande arbetspass. Gäller även söndagen där veckan bryts.
Storhelg, till storhelg räknas:
 Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar
 Julafton, juldag och annandag jul
 Nyårsafton och nyårsdag
 Långfredag, påskafton, påskdag och annan dag påsk
 Pingstafton och pingstdag
*) Annan helg, till Annan helg räknas:
 Trettondag Jul
 Första maj
 Kristi Himmelfärdsdag
 Nationaldagen
 Alla helgons dag
Jour- och beredskapstjänstgöring:
Jour- och beredskapstiden delas mellan aktiv (störningstillfällen) och passiv tid.
Exempel på ifylld tidrapport för jour- respektive beredskapstjänstgöring.
Datum

Veckodag

Typ av bundehet
markera med x
Jour

191127

onsdag

191129

fredag

191201

söndag

Bereds ka p

x
x

Klockslag
från kl till kl

Aktiv tid - Störningstillfällen
från kl till kl

04.30-08.00 04.30-05.00

Anta l ti m

0,5

Ors a k

Operation

04.30-08.00
x

Summa:
Artikelnummer vid elektronisk fakturering

04.30-08.00 06.00-07.30

Passiv tid
från kl till kl

05.00-08.00
04.30-08.00

1,5

2,0

Operation

Jour,
a nta l ti m

Kommentarer
Bereds ka p,
a nta l ti m

3,0
3,5

04.30-06.00
07.30-08.00

1,5
0,5
3,5

5,0

Attest
arbetsplats
signatur

