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Ved overenskomstforhandlingerne 2018 er der i kommunerne aftalt en rekrutte-

ringspulje på i alt 522 mio. kr., der anvendes til at imødegå de rekrutteringsudfor-

dringer, som kommunerne oplever på ældre- og sundhedsområdet.  

 

Puljen er blandt andet anvendt til et nyt lønforløb til social- og sundhedsassisten-

ter, forøgelse af elevlønnen, pensionsforbedringer og højere betaling for at arbejde 

på skæve tidspunkter.   

 

Ved overenskomstforhandlingerne 2018 er der på det regionale område aftalt pul-

jer til særlige formål på i alt 181,5 mio. kr. 

 

Puljerne er blandt andet anvendt til forøgelse af elevlønnen, et funktionstillæg til 

social- og sundhedsassistenter ansat ved medicinske afdelinger samt i psykiatrien 

og højere betaling for at arbejde på skæve tidspunkter.      

 

Forhøjelse af elevlønnen i kommunerne 

Ved overenskomstforhandlingerne er der aftalt en række ændringer af lønnen til 
elever:  

Social- og sundhedshjælpere 

 Tidligere løn pr. 

måned (31/3 

2000-niveau) 

Løn pr. 1. august 

2018 (31/3 2000-

niveau) – OK18 

Stigning pr. 

måned 

Procentvis 

stigning 

Elever over 18 år 7.877 kr. 8.427 kr. 550 kr. 7 % 
 

Social- og sundhedsassistenter  

 Tidligere løn pr. 

måned (31/3 

2000-niveau) 

Løn pr. 1. august 

2018 (31/3 2000-

niveau) – OK18 

Stigning pr. 

måned  

Procentvis 

stigning 

Elever over 18 år, 1.-

12. måned: 
8.353 kr. 9.291 kr. 938 kr. 11 % 

Elever over 18 år, 13. 

og flg. måned: 
8.817 kr. 10.617 kr. 1.800 kr. 20 % 

 

Samtidig bortfalder den særligt lave sats for elever under 18 år. Elever under 18 år 

følger dermed fremadrettet de samme satser som elever over 18 år.  

 

Indsatsområder i kommunerne 

KL og FOA har ligeledes som led i overenskomstforhandlingerne aftalt en række 
projekter i overenskomstperioden (2018-2021): 
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 Udvikling og profilering af social- og sundhedshjælperne og social- og 

sundhedsassistenternes faglighed 

 Stærke tværfaglige miljøer og udvikling af indsatserne til borgere med kro-

nisk sygdom 

 Borgere med misbrug og psykiske problemer 

 Kampagne målrettet øget søgning til uddannelserne 

 Fokus på fuldtid 

 

Øvrige indsatsområder 

FOA og KL har foruden ovenstående aftalt at drøfte en række andre temaer, her-

under 

 Drøftelse af styrket efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassi-

stenter 

 Drøftelse af løft af den nationale kvalifikationsramme (NQF) for social- og 

sundhedsassistentuddannelsen 

  Nedbringelse af sygefravær 

 

 

Forhøjelse af elevlønnen i regionerne  

Ved overenskomstforhandlingerne er der aftalt følgende ændringer af lønnen til 
social- og sundhedsassistentelever:  

Social- og sundhedsassistenter  

 Løn pr. 1. april 

2018 (31/3 2000-

niveau) 

Løn pr. 1. april 2019 

(31/3 2000-niveau) 

– OK18 

Stigning pr. 

måned  

Procentvis 

stigning 

Elever over 18 år, 1.-

12. måned: 
8.431,74 kr.  8.740,47 kr.  308,73 kr. 4 % 

Elever over 18 år, 13. 

og flg. måned: 
8.895,69 kr.  9.204,42 kr. 308,73 kr. 4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


