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Riktlinje för ledigheter vid läkar-, och tandläkarbesök 
 

Samtliga anställda i Vindelns kommun ska i första hand förlägga läkar-, tandläkar- och 

sjukhusbesök på ledig tid. Möjlighet till ändrad arbetstidsförläggning, byte av pass, samt 

nyttjande av flextid ska även det övervägas som en förstahandsåtgärd.  

 

Efter att ovanstående möjligheter tagits hänsyn till och besöket nödvändigtvis måste ske på 

arbetstid kan ansvarig chef pröva om ledighet med bibehållen lön kan beviljas. Detta mot 

bakgrund av såväl verksamhetens behov som nedanstående kriterier. Besök som kräver restid 

ska förläggas i början eller slutet av arbetspasset. 

 

a) Antingen kan ledighet beviljas när den anställde själv bokat tid hos läkare, tandläkare 

eller sjukhus och vistelsen beräknas ta max fyra timmar av arbetspasset i anspråk, inkl. 

restid. Antalet sådana besök är dock begränsat till högst två per anställd och år. 
 Exempel 1: Besök hos läkare eller tandläkare lokalt i Vindeln: ca 1 timme 

 Exempel 2: Besök inkl restid hos läkare, tandläkare eller NUS i Umeå: max 4 timmar 

 

b) Eller också vid besök enligt någon av följande anledningar, och då för den tid besöket 

kräver, inklusive eventuell restid. 

 Förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall 

(AB § 28 mom. 11) 

 Besök hos mödravårdvårdcentral vid högst två tillfällen (AB § 29 mom. 4) 

 Vid erhållen sjukvårdsremiss eller kallelse till läkare som avser egen 

undersökning/behandling/kontroll 

 Mammografiundersökning/Gynekologisk cellprovtagning/PSA-prov  

 Besök på vårdcentralen för 40, 50, 60-års kontroller 

 Besök hos företagshälsovården 

 Blodgivning en timme/kvartal 

 

Observera att ledigheten ska rapporteras i självservice som Frånvaro > Läkarbesök. 

 

Vid övriga besök hos läkare, tandläkare eller sjukhus, som beräknas ta mera än fyra timmar av 

arbetspasset i anspråk alternativt om besöket primärt avser annan person än den anställde 

själv, gäller däremot inte ledighet med lön. Lön utgår inte heller för besök enligt denna 

riktlinje till vårdgivare lokaliserad utanför en radie av 10 mil från Vindeln. Då återstår att ta ut 

någon annan form av ledighet. Besök hos sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, massör och 

liknande kroppsbehandlingar ligger även det utanför denna riktlinje och ska ske på egen tid. 

 

 Förebyggande sjukpenning kan vara aktuellt vid behandling om läkare tillstyrker det och 

försäkringskassan (FK) godkänner det. Rätten till förebyggande sjukpenning prövas av FK 

och kan beviljas med 25, 50, 75 eller 100 % av arbetstid/dag. Vid förebyggande 

sjukpenning gäller inte karensdag. För mera information se www.forsakringskassan.se.  


