
Effektive 12-timersvagter (døgndækkende beredskaber) (130 vagter pr. år)

DN City (08-20, 20-08) med base på Ny Munkegade, Aarhus C
DN Risskov (07-19, 19-07) med base i Risskov
DN Syd (08-20, 20-08) med base i Højbjerg

Assistent
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    25.694                    25.694                    25.694 

Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 

Ulempetillæg (ikke pensionsgivende)                      4.095                      4.095                      4.095 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    30.294                    31.045                    32.994 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.668                      3.773                      4.046 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        511                        526                        564 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    34.472                    35.344                    37.603 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.677                      3.782                      4.055 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      3.922                      4.034                      4.326 

Behandler
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 

Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 

Ulempetillæg (ikke pensionsgivende)                      4.095                      4.095                      4.095 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    30.919                    31.670                    33.619 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.755                      3.861                      4.133 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    35.197                    36.069                    38.328 

Overarbejdsbetaling, eksempel
12-timers vagt, hverdage                      3.764                      3.870                      4.143 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.015                      4.128                      4.419 

Paramediciner
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 

Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 

Ulempetillæg (ikke pensionsgivende)                      4.095                      4.095                      4.095 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    31.812                    32.563                    34.512 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.880                      3.986                      4.258 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    36.233                    37.104                    39.363 

Overarbejdsbetaling, eksempel
12-timers vagt, hverdage                      3.890                      3.995                      4.268 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.149                      4.261                      4.553 

* 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. 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.



Dagberedskab Aarhus C: man-fre kl. 9-21 + lør 19-07 (130 vagter/år)

Assistent
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    25.694                    25.694                    25.694 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      2.700                      2.700                      2.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    28.899                    29.650                    31.599 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.668                      3.773                      4.046 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        511                        526                        564 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    33.077                    33.948                    36.208 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.677                      3.782                      4.055 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      3.922                      4.034                      4.326 

Behandler
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      2.700                      2.700                      2.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    29.524                    30.275                    32.224 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.755                      3.861                      4.133 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    33.802                    34.673                    36.933 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.764                      3.870                      4.143 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.015                      4.128                      4.419 

Paramediciner

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      2.700                      2.700                      2.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    30.417                    31.168                    33.117 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.880                      3.986                      4.258 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    34.838                    35.709                    37.968 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.890                      3.995                      4.268 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.149                      4.261                      4.553 

* 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. 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.



Dagberedskab Risskov (130 vagter/år)
Man-fre kl. 10-22

Assistent

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    25.694                    25.694                    25.694 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      1.600                      1.600                      1.600 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    27.799                    28.550                    30.499 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.668                      3.773                      4.046 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        511                        526                        564 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    31.977                    32.848                    35.108 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.677                      3.782                      4.055 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      3.922                      4.034                      4.326 

Behandler

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      1.600                      1.600                      1.600 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    28.424                    29.175                    31.124 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.755                      3.861                      4.133 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    32.702                    33.573                    35.833 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.764                      3.870                      4.143 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.015                      4.128                      4.419 

Paramediciner

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      1.600                      1.600                      1.600 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   
Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    29.317                    30.068                    32.017 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.880                      3.986                      4.258 
Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 
Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    33.738                    34.609                    36.868 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.890                      3.995                      4.268 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.149                      4.261                      4.553 

* 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. 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.



Kombinationsvagt: Aarhus OPA + ALB (130 vagter/år)
Amb: Man-fre + søn kl. 07-19
Alb: Man-søn kl. 07-19 og 19-07

Behandler
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      3.400                      3.400                      3.400 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    30.224                    30.975                    32.924 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.755                      3.861                      4.133 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    34.502                    35.373                    37.633 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.764                      3.870                      4.143 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.015                      4.128                      4.419 

Paramediciner

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      3.400                      3.400                      3.400 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    31.117                    31.868                    33.817 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.880                      3.986                      4.258 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    35.538                    36.409                    38.668 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.890                      3.995                      4.268 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.149                      4.261                      4.553 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.



Kombinationsvagt: DAN med base på Bautavej/Trindsøvej (130 vagter/år)
Amb døgn: man-søn kl. 06-18 + 18-06
Amb dag: man-lør kl. 12-00

Assistent
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    25.694                    25.694                    25.694 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      3.700                      3.700                      3.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    29.899                    30.650                    32.599 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.668                      3.773                      4.046 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        511                        526                        564 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    34.077                    34.948                    37.208 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.677                      3.782                      4.055 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      3.922                      4.034                      4.326 

Behandler
 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      3.700                      3.700                      3.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    30.524                    31.275                    33.224 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.755                      3.861                      4.133 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    34.802                    35.673                    37.933 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.764                      3.870                      4.143 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.015                      4.128                      4.419 

Paramediciner

 Op til 4 års 
anciennitet

4-10 års 
anciennitet

Over 10 års 
anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 
Anciennitetstillæg                          -                          751                      3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer aftale 
med FOA)                      3.700                      3.700                      3.700 
Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                    31.417                    32.168                    34.117 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                      3.880                      3.986                      4.258 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                    35.838                    36.709                    38.968 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                      3.890                      3.995                      4.268 
12-timers vagt, søn- og helligdage                      4.149                      4.261                      4.553 

* 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. 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.



Kombinationsvagt: DDN med base på Bautavej/Trindsøvej (130 vagter/år)
Amb døgn: man-søn kl. 07-19 +19-07
Amb dag: man-fre+søn kl. 7-19

Assistent

 Op til 4 års 

anciennitet

4-10 års 

anciennitet

Over 10 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    25.694                    25.694                    25.694 

Anciennitetstillæg                          -                          751                     3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer 
aftale med FOA)                     3.400                     3.400                     3.400 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                   29.599                   30.350                   32.299 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                     3.668                     3.773                     4.046 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        511                        526                        564 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                   33.777                   34.648                   36.908 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                     3.677                     3.782                     4.055 

12-timers vagt, søn- og helligdage                     3.922                     4.034                     4.326 

Behandler

 Op til 4 års 

anciennitet

4-10 års 

anciennitet

Over 10 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    26.319                    26.319                    26.319 

Anciennitetstillæg                          -                          751                     3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer 
aftale med FOA)                     3.400                     3.400                     3.400 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                   30.224                   30.975                   32.924 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                     3.755                     3.861                     4.133 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        523                        538                        576 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                   34.502                   35.373                   37.633 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                     3.764                     3.870                     4.143 

12-timers vagt, søn- og helligdage                     4.015                     4.128                     4.419 

Paramediciner

 Op til 4 års 

anciennitet

4-10 års 

anciennitet

Over 10 års 

anciennitet

Grundløn m. grundlønstillæg og områdetillæg gruppe 2 (Aarhus)                    27.212                    27.212                    27.212 

Anciennitetstillæg                          -                          751                     3.205 
Ulempetillæg (ikke pensionsgivende) (omtrentligt beløb; konkret beløb afventer 
aftale med FOA)                     3.400                     3.400                     3.400 

Tillæg - under 10 års anciennitet                        505                        505                          -   

Månedsløn uden pension og særlig feriegodtgørelse                   31.117                   31.868                   33.817 

Arbejdsgiverbetalt pension (14 %)                     3.880                     3.986                     4.258 

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %) - omtrentligt beløb*                        540                        555                        593 

Månedsløn inkl. pension og særlig feriegodtgørelse                   35.538                   36.409                   38.668 

Overarbejdsbetaling, eksempel

12-timers vagt, hverdage                     3.890                     3.995                     4.268 

12-timers vagt, søn- og helligdage                     4.149                     4.261                     4.553 

* 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. 

* 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. 

* 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. december 2020 Vejledende lønoversigt - med forbehold for fejl/ændringer.


