
Sådan tjekker du din lønseddel - når du er ansat i regionen 
 

Hver tredje sygeplejerske oplever fejl i sin lønseddel. Brug derfor lidt tid på at tjekke din løn-
seddel, så du får den løn, du har krav på.  
 
Dette skal du bruge: Dine seneste lønsedler + din kalender, hvor du har skrevet, hvordan du har ar-
bejdet.  
 

1. Tjek om det LØNTRIN, der står på din lønseddel, er korrekt  
Løntrin efter anciennitet: Sygeplejerskers startløn er løntrin 4. Efter 8 års arbejde/anciennitet som 
sygeplejerske, stiger du til løntrin 6.  
Specialuddannelse: Du skal desuden stige et løntrin, hvis du har en specialuddannelse, som du bru-
ger indenfor specialet.  
 
2. Har du fået andre TILLÆG, du har krav på? (Beløbene er for fuldtidsansatte og reguleres ned ved 
deltidsansættelse) 
Tillæg for at være ansat i regionen:  

• Indtil otte års anciennitet (187 kr./mdr.) 
• Efter mere end ti års anciennitet (1358 kr./mdr.) 
• Mere end ti års anciennitet og specialuddannet (1930 kr./mdr.) 

Medicinsk tillæg: Hvis du er ansat på en medicinsk sengeafdeling (709 kr./mdr.)  
Lokale tillæg: Spørg din TR, hvilke lokale lønaftaler I har hos jer.  
Personlige tillæg: Hvis du har særlige tillæg, skal de også fremgå af din lønseddel.  
 
3. Udregn din timeløn 
Du skal bruge din timeløn til at regne ud, hvad du bliver betalt for at arbejde over, arbejde på en fri-
dag, i weekenden mv. 
 

Sådan gør du:  
Fuldtidsansat  Deltidsansat 
Divider din samlede faste månedsløn (den 
står øverst på lønsedlen som ”Fast løn i 
alt”) med 160,33. 
 
Eksempel 
En fuldtidsansat med en fast månedsløn 
på 31.449 kr. skal udregne sin timeløn så-
dan:  
 
31.449 divideret med 160,33 timer = 
196,15 kr. i timeløn. 

 4,333 skal ganges med det antal timer pr. 
uge, du er ansat på – og derefter divideres 
med den faste månedsløn.   
 
Eksempel 
En deltidsansat på 32 timer pr. uge med 
en fast månedsløn på 22.288 kr. skal ud-
regnes sin timeløn sådan:  
 

4,333 x 32 = 138,66. 22.288 kr. divideres 
derefter med 138,66 = 160,7 kr. i timeløn 

 
 
 
 



4. Tillæg for arbejde på SÆRLIGE TIDSPUNKTER 
Når du arbejder på disse særlige tidspunkter, skal du have ulempetillæg. Tillæggene kan gå til udbe-
taling eller til afspadsering. Din TR ved, hvad der gælder hos jer, hvis du er i tvivl. 
 

Aften (kl. 18:00 til 23:00): 27 % af din timeløn lægges oveni, hver time du arbejder.  
Nat (kl. 23:00 til 06:00): 32,5 % af din timeløn lægges oveni, hver time du arbejder. 
Weekend (lørdag kl. 06:00 til søndag kl. 24:00): 42 % af din timeløn lægges oveni, hver time du ar-
bejder. 
Søgnehelligdag: 50 % af din timeløn lægges oveni, hver time du arbejder.  
Eksempel: Ved 8 timers planlagt arbejde en søgenhelligdag i dagtiden aflønnes du med et tillæg på 
50% af 8 timer = 4 timers afspadsering eller 4 timers løn. Det lægges oveni den almindelige timeløn.  
 

Nu skal du sammenligne din kalender med din lønseddel. Tæl timerne, som du har arbejdet på 
’særlige tidspunkter’. Antallet skal stemme med antallet, som er opgivet på lønsedlen.  
Vær opmærksom på, hvilken arbejdsperiode lønsedlen dækker, da det sjældent er en fuld kalender-
måned.  
 
5. ÆNDRINGER i din planlagte arbejdsplan 
Ændringer i den planlagte arbejdsplan, med mindre end 4 ugers varsel, medfører ofte ekstra beta-
ling. Betalingen afhænger af, hvilken ændring det er, hvornår og hvordan ændringen skete. 
 

Når du noterer i din kalender, hvordan du har arbejdet – så skriv de rigtige betegnelser: f.eks. ’ar-
bejde fra 8-15:30’, ’afspadsering’, ’fridag’, ’arbejdsfri periode’, ’feriedag’ osv. Notér også, hvordan 
ændringen i arbejdsplanen foregik. Det har nemlig betydning for, hvilken betaling du skal have. 
 

Sådan skal ændringerne aflønnes: 
• Inddrages en fridag/beskyttet fridag, skal den mistede fridag erstattes af en anden frihedsperi-

ode. 
• Inddrages en fridag/beskyttet med kortere varsel end 14 døgn, betales du et mistet fridagstil-

læg på: 536,91 kr. pr gang.  
• Omlagt tjeneste: Tjeneste (en vagt eller timer) kan flyttes til andet tidspunkt, hvis du får be-

sked mindre end 24 timer inden. Du får et tillæg pr. time på 40,57 kr. 
• Kun relevant for deltidsansatte: Merarbejde. Manglende varsel af merarbejde ud over en time 

ydes tillæg pr. gang på 36,70 kr. Timerne udbetales eller afspadseres 1:1. 
 
Hvad skal aflønnes som OVERARBEJDE? 

• Overarbejde skal varsles dagen inden - i arbejdstiden.  
Manglende varsel af overarbejde ud over én time ydes tillæg pr. gang på 36,42 kr.  

• Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer og honoreres med tillæg på 50 % af din time-
løn til udbetaling eller til afspadsering. Under overarbejde ydes der ligeledes aften/nat 
weekendtillæg. 
Eksempel: 2 timers overarbejde giver 3 timers løn eller 3 timers afspadsering.  

 

For fuldtidsansatte: Arbejde ud over den planlagte arbejdstid er overarbejde.  
For deltidsansatte: Ikke-planlagt arbejde ud over den normale ’gå-hjem tid’ for de fuldtidsansatte, 
vil være overarbejde for en deltidsansat.  



 
Tilkald 
Hvis din leder kontakter dig udenfor arbejdstid for at bede dig om at arbejde mere end det planlagte 
arbejde (f.eks. tage en vagt) – kaldes det for ’tilkald’. 
 

Den vagt (eller de timer) du bliver indkaldt til, aflønnes som overarbejde, hvor du får et tillæg af 
timelønnen på 50 % til udbetaling eller afspadsering.  
 

Tilkald opgøres pr. påbegyndte hele time. Du skal minimum betales for 3 timer på en arbejdsdag, og 
6 timer på beskyttede fridage og på Søgnehelligdage.  
 
Tilkald på en fridag giver mistet fridagstillæg.  
 
6. Optjening og afholdelse af AFSPADSERING 
Tjek om antallet af timer til afspadsering på lønsedlen svarer til det antal timer, du har optjent og 
afholdt.  
 

Tillæg kan udbetales eller omregnes til timer og afspadseres. Din TR kan fortælle dig, hvordan det 
foregår hos jer.  
 

Optjent afspadsering skal afspadseres inden for 3 måneder, ellers skal du have det udbetalt. 
 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp?  
Kontakt din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig.  
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