
Vejledning   
 

”Vejledende takster for honorering/løn af (freelance) sygeplejersker, 

 der deltager i vaccinationer samt helbreds- og sundhedsydelser”. 
 

 

Dansk Sygeplejeråd har fastsat takster for honorering/løn af sygeplejersker, der deltager i 

vaccinationer og helbreds- og sundhedsydelse. Oftest ansættes sygeplejersken som 

freelancer hos virksomheden. 

 

Freelancer kan optræde både som lønmodtagere og som selvstændige erhvervsdrivende. 

 

Lønmodtager 

Som lønmodtager er du underlagt arbejdsgiverens vejledning og instruktionsbeføjelse. Du 

aflønnes på timebasis. 

 

Hvis du ansættes som lønmodtager er du omfattet af arbejdsgiverens lovpligtige 

arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikring. Din løn er feriepengeberettiget. 

 

Du kan både ansættes som timelønnet eller som månedslønnet. Timelønsansættelse kan 

kun ske hvis der er tale om op til 8 timers tjeneste i gennemsnit pr. uge, beregnet over en 

kalendermåned. Overstiger ansættelsen de 8 timer i gennemsnit skal ansættelsen ske som 

funktionær på månedsløn. 

 

 

Selvstændig erhvervsdrivende 

Som selvstændig erhvervsdrivende arbejder du typisk fra eget kontor og modtager et 

samlet honorar for løsning af opgaven. Du tilrettelægger selv udførelsen af opgaven. 

Hvis du ansættes som selvstændig erhvervsdrivende arbejder du for egen regning og 

risiko.  

 

Såfremt virksomheden ikke vil ansætte dig på timeløn, men som selvstændig 

erhvervsdrivende og honorarlønnet, skal du være opmærksom på følgende: 

 Hvilke forsikringsvilkår der er gældende (arbejdsskade- og 

erhvervssygdomsforsikring, syge- og arbejdsløshedsdagpenge)  

 du skal selv indbetale B-skat 

 du skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag 

 du skal selv beregne et tillæg på 12,5 % til lønnen (svarende til feriegodtgørelsen).  

 

 



Der vil formentlig være tale om omgåelse, hvis du ansættes som selvstændig 

erhvervsdrivende og aflønnes på timebasis men er underlagt arbejdsgiverens 

instruktionsbeføjelser.  
 

DSR anbefaler 

Hvis der ikke er indgået overenskomst mellem virksomheden og Dansk Sygeplejeråd 

anbefaler vi, at du indgår aftale med virksomheden som lønmodtager på de vilkår, der 

fremgår af ”Takster for honorering/løn af sygeplejersker, der deltager i vaccinationer og 

helbreds- og sundhedsydelse”. 

 

Du skal være opmærksom på, at honoraret skal dække dit samlede tidsforbrug inkl. 

møder og transporttid.  

 

 


