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Löneväxling till pensionssparande
• Som medarbetare hos oss har du möjlighet  
att avstå från en del av bruttolönen till förstärkt  
pensionssparande.

Ledighet för enskilda angelägenheter
• Om en nära anhörig blir allvarligt sjuk eller går 
bort så har du möjlighet att vara ledig med bibe-
hållen lön i upp till 10 dagar på ett år. 

Kollektiva försäkringar
• Som medarbetare hos oss omfattas du av kol-
lektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbets-
skada och dödsfall. Vi som arbetsgivaren tecknar 
försäkring och betalar premien. Stöd vid omställ-
ning samt tjänstepension är också försäkringar du 
omfattas av.  

Stöd vid verksamhetsförändring  
och arbetsbrist

• Du kan få hjälp till ett nytt arbete och få ekono-
miskt stöd under omställningstiden om du blir 
uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tjänstepension 
• När du jobbar hos oss så avsätter vi pengar till 
din pension. Du kan själv välja hur tjänstepensio-
nen ska förvaltas. 

Tjänstledighet med bibehållen  
tjänstepension 

• Kan du få om du är tillsvidareanställd på  
hel tid och har fyllt 60 år. Landstinget betalar in  
pensionsavgift till tjänstepensionen även för  
den del man är tjänstledig. 

Tack för din tid och engemang
• När du jobbat hos oss i 25 år eller när du går i 
pension så vill vi uppmärksamma dig lite extra. 
Som tack för din tid och ditt engagemang får du 
en gåva av din närmsta chef som är värd runt  
6 000 kr.

Om du vill veta mer om förmåner och villkor för 
medarbetare i Region Västerbotten så hittar du 
kontaktuppgifter till oss via vår hemsida. Jobbar 
du redan hos oss idag så kan du läsa mer på in-
tranätet eller prata med din närmsta chef. 

Förmåner och villkor 
när du jobbar 
i Region Västerbotten

Här är några av de förmåner du omfattas av när  
du jobbar i vår sektor och som medarbetare  
i Region Västerbotten.



Flexibla arbetstider och tid för återhämtning 
• Du kan vara med och påverka din arbetstid.  
Flexibel arbetstid, schema utifrån önskemål och  
möjlighet att arbeta från annan plats är några exem-
pel. Vad som är aktuellt för dig utgår från verksamhe-
ters behov och förutsättningar.

• I Region Västerbotten har vi tre egna arbetstidsmo-
deller för våra medarbetare som arbetar i verksamhe-
ter som pågår dygnet runt. En fokuserar på återhämt-
ning med en förkortad arbetstid som motsvarar arbe-
te på 85–88 procent med bibehållen heltidslön. De 
andra modellerna ger möjlighet att påverka när man 
arbetar och ger högre ersättning när du jobbar på 
obekväma arbetstider. 

Din utveckling och löneutveckling 
• Vi tillämpar individuell och differentierad lönesätt-
ning. Det innebär bland annat att din lön ska kunna 
utvecklas när du är med och utvecklar verksamheten. 
Tillsammans stämmer vi av hur det gått, var du står nu 
och planen framåt för ditt medarbetarskap i Region 
Västerbotten. 

Obekväm arbetstid, jour och beredskap 
• Om din vanliga arbetstid är på obekväma tider så 
får du mer ersättning. Detsamma gäller om du har 
jour och beredskap. 

Semester
• Om du har månadslön så får du rätt till betald se-
mester redan under det år du börjar din anställning 
hos oss. Hur många semesterdagar du får årligen är 
kopplat till din ålder:

Din ålder –39 år  40–49 år  50 år–

Semesterdagar 25 31 32

• Du får också extra pengar i form av ett semester-
dagtillägg för varje uttagen semesterdag. Har du  
månadslön under ett visst belopp för du dessutom 
semesterlönetillägg. 

• Om du är anställd för en kortare tid eller har timlön 
så får du i stället semesterersättning i samband med 
din löneutbetalning.  

Kompetensutveckling 
• Din utveckling planeras utifrån verksamhetens  
behov och ditt intresse. Vidareutbildar du dig för att 
få specialistkompetens inom ett bristyrke kan du få 
utbildningsbidrag. 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna 
• Alla arbetsplatser uppmuntras att ha ett hälso-
främjande arbetssätt och att stärka hälsan hos  
med arbetarna.

Företagshälsan
• Företagshälsan arbetar bland annat förebyggande 
med arbetsmiljö samt rehabilitering i grupp eller indi-
viduellt. Medarbetare får besöka Företagshälsan på 
arbetstid med bibehållen lön för lagstadgade hälso-
kontroller. Rehabilitering inför återgång i arbete sker 
företrädesvis på den tid man är sjukskriven. 

För övriga insatser från Företagshälsan, sker besök på 
arbetstid efter överenskommelse med närmaste chef.

Friskvård 
• Du erbjuds möjligheter till friskvårdstid, upp till en 
timme/vecka, på arbetstid eller ett ekonomiskt bidrag 
till friskvård.

Reducerade priser på idrottsanläggningar
• Träningsanläggningar erbjuder rabatter till anställ-
da hos Region Västerbotten. Det finns idag ett flertal 
erbjudanden på flera orter i länet. 

Personalklubbar 
• Du är medlem i Frii, Friskvård i Region Västerbot-
ten, som bedriver friskvård genom personalklubbar-
na i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Föreningarna er-
bjuder friskvårdsaktiviteter med en stor bred. Trä-
ning, klättring, foto, fiske, konst och musik är bara 
några exempel. Föreningarnas upplägg gör att du 
som anställd har stora möjligheter att påverka utbu-
det och det är öppet att själv delta i verksamheten. 
Välutrustade personalgym finns vid de tre sjukhusen.

Lön vid sjukdom 
• Om du blir sjuk och inte kan arbeta så får du sjuk-
lön från Region Västerbotten de första 14 dagarna, 
minus karensavdrag. 

• Om du sjuk längre än 14 dagar så får du 10 % av 
lönebortfallet från oss som arbetsgivare från 15:e till 
90:e dagen, utöver ersättningen från försäkringskas-
san.

• Om din inkomst från oss är högre än maxersättning 
från försäkringskassan finns möjlighet till utfyllnad 
från oss.

Ledighet för sjuk- och hälsobesök
• Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka och 
måste uppsöka läkare eller tandläkare och det inte 
kan ske utanför arbetstid, så får du behålla lönen un-
der besöket.  

• Samma sak gäller för efterbehandling, mammogra-
fiscreening, gynekologisk hälsokontroll, blodgivning 
samt hälsoundersökning vid 40-, 50- och 60-årskon-
troll. 

Extra ersättning för dig som är förälder
• Om du har jobbat hos oss minst ett år samman-
hängande tid innan du går på föräldraledighet så får 
du ett föräldrapenningtillägg från oss som motsvarar 
10 % av lönebortfallet per kalenderdag. Ersättningen 
utges de dagar du tar ut föräldrapenning. Du får er-
sättningen under max 180 dagar och som längst till 
att barnet är 24 månader.

• Om din inkomst från oss är högre än taket i föräld-
raförsäkringen så finns möjlighet till utfyllnad vid  
föräldraledighet. 


