
 
 
 

 

Avtaleområde Spekter helse 

Godt resultat i sykehusoppgjøret 
Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeidere på 
sykehuset. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger. Lønnsutviklingen 
på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene. 

• Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 gis et generelt tillegg på 6.000 kroner. 
• Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt 

tillegg på 8.000 kroner. 
• Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt 

tillegg på 1,9 %. 
• Arbeidstakere i stillingsgruppene 4 og 5 gis et generelt tillegg på 0,8 %. 
• Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et 

generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %). 
• Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4%. 

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. 

Minstelønnsbestemmelsene endres slik med virkning fra 1. oktober 2020: 

  0 år 4 år 8 år 10 år 16 år 
Stillingsgruppe 1 328000 333000 344000 389000  416000 
Stillingsgruppe 2 og 3 366000 371000 384000 438000   
Stillingsgruppe 4 414000 429000 454000 505000   
Stillingsgruppe 5 460000 485000 520000 548000   

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. 

Årets oppgjør handlet om mer enn lønn. Her er noen viktige seire vi har forhandlet fram 
for deg: 

• Gode virkemidler for å bekjempe deltid i sykehusene og økt fokus på heltidsstillinger. 
• Fagarbeidere med tilleggsutdanning får lønnsøkning. 30 ekstra studiepoeng gir 10.000 

kroner i økt lønn og 60 studiepoeng gir 20.000 kroner. Gjelder fra 1. mai 2021. 
• Helsefagarbeideren er en ressurs! Det utarbeides forslag til hvordan kompetansen til 

helsefagarbeiderne kan brukes i enda større grad på sykehusene. 
• Det skal kartlegges lønnsplassering og sammensetting av kompetanse i prehospitale 

tjenester. 

Les mer om lønnsoppgjøret på fagforbundet.no 


