
ST-reddere - løneksempler
Niveau pr. 1. oktober 2020, grp.0 (ikke Aarhus). 

ST-redder (ikke ambulanceuddannet)

Op til 6 års 

anciennitet

6-12 års 

anciennitet

Over 12 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg                23.431                23.431                 23.431 
Anciennitetstillæg                       -                      568                   2.939 
Ulempetillæg**                       -                         -                          -   
Tillæg - under 6 års anciennitet                    500                       -                          -   
Månedsløn uden pension               23.931               24.000                26.370 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                 3.350                 3.360                   3.692 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt 
beløb*                    467                    468                      514 
Månedsløn inkl. pension               27.748               27.828                30.576 

**Ulempetillægget afhænger af de konkrete vagtrul. Vagtrullene for ST er endnu ikke afklaret.

ST-reddere (ambulanceassistent uddannet)

Op til 6 års 

anciennitet

6-12 års 

anciennitet

Over 12 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg                23.688                23.688                 23.688 
Anciennitetstillæg                       -                      568                   2.939 
Ulempetillæg**                       -                         -                          -   
Tillæg - under 6 års anciennitet                    500                       -                          -   
Månedsløn uden pension               24.188               24.257                26.627 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                 3.386                 3.396                   3.728 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt 
beløb*                    472                    473                      519 
Månedsløn inkl. pension               28.046               28.126                30.874 

**Ulempetillægget afhænger af de konkrete vagtrul. Vagtrullene for ST er endnu ikke afklaret.

ST-reddere (ambulancebehandler uddannet)

Op til 6 års 

anciennitet

6-12 års 

anciennitet

Over 12 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg                24.313                24.313                 24.313 
Anciennitetstillæg                       -                      568                   2.939 
Ulempetillæg**                       -                         -                          -   
Tillæg - under 6 års anciennitet                    500                       -                          -   
Månedsløn uden pension               24.813               24.882                27.252 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                 3.474                 3.483                   3.815 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt 
beløb*                    484                    485                      531 
Månedsløn inkl. pension               28.771               28.851                31.599 

**Ulempetillægget afhænger af de konkrete vagtrul. Vagtrullene for ST er endnu ikke afklaret.

* Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn. Her er det månedtlige beløb angivet 
som 1,95 % af månedslønnen ekskl. ulempetillæg og pension (ikke den ferieberettigede løn). Tillægget udbetales to 
gange årligt og altså ikke på månedsbasis. 

Præhospitalet d. 1. juni 2021 Vejledende oversigt med forbehold for fejl/ændringer.


