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KS (Kommunesektorens organisasjon) og NHO Service og Handel (NHO SH) har i 2019 
sammenlignet lønn for ansatte i sykehjem pr. desember 2017. KS er landets største offentlige 
arbeidsgiverorganisasjon. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om omforent faktagrunnlag om 
lønnsnivå og forskjeller i lønn mellom sykehjem drevet av private (NHO SH) og kommunene selv 
(KS).  
 
Sammenligningene omfatter yrkesgruppene:  

• Stillinger uten krav til utdanning 
• Helsefagarbeidere 
• Sykepleiere 
• Spesialsykepleiere 

 

Resultater - oppsummert: 
Ansatte i stillinger uten krav til utdanning.  

• Ansatte i stillinger uten krav til utdanning har i gjennomsnitt høyest avtalt lønn i private 
sykehjem frem til fire års ansiennitet. Ser man på utbetalt lønn med tillegg er det små 
forskjeller mellom offentlig og privat drift.  

• For fire til ni års ansiennitet foreligger det ikke sammenlignbare tall. 
• Fra 10 års ansiennitet og har ansatte i stillinger uten krav til utdanning i gjennomsnitt høyest 

lønn i kommunen, når man ser på både avtalt og utbetalt lønn med alle tillegg.  
 
Helsefagarbeidere  

• Har i gjennomsnitt høyest avtalt lønn i private sykehjem for alle ansiennitetskategorier det er 
sammenlignbare tall på.  

• Forskjellene er størst for ansatte med 2-3 års ansiennitet, 8-9 års ansiennitet og 10-15 års 
ansiennitet. Her er avtalt lønn hos de private i snitt 15.000-26.190 kroner høyere på et 
årsverk enn i kommunen. Ansatte med 0-1 års ansiennitet og 16 år og lengre ansiennitet er 
forskjellene i avtalt lønn små, rundt 5000 kr på et årsverk. 

• Inkluderes alle tillegg er forskjellene mindre, og enkelte ansiennitetsgrupper tjener da mer i 
snitt kommunalt. Dette gjelder ansatte med 0-1 års ansiennitet (4.300 kr mer på et årsverk) 
og 10-15 år (540 kr mer på et årsverk).  

 
Sykepleiere 

• Her mangler det sammenlignbare tall for ansatte med 0 - 10 års ansiennitet fordi det er så få 
årsverk i private sykehjem. 

• Privatdrevne sykehjem har i gjennomsnitt høyest avtalt lønn for sykepleiere med 10 års 
ansiennitet eller mer. For ansatte med 10 - 15 års ansiennitet er avtalt lønn i snitt 55.450 kr 
høyere og for ansatte med 16 år eller lengre ansiennitet er avtalt lønn i snitt 18.040 kr 
høyere.  

• Inkludert tillegg har privatdrevne sykehjem i snitt høyest utbetalt lønn for sykepleiere med 
10-15 års ansiennitet. Forskjellen ligger på 34.320 kroner mer på et årsverk i snitt. For 



ansatte med 16 år eller lengre ansiennitet er utbetalt lønn med tillegg ganske lik, men 
høyest for de kommunalt ansatte sykepleierne med ca. 4.490 kr på et årsverk i forskjell. 

 
Spesialsykepleiere 

• Er i snitt åtte år eldre i sykehjem drevet av KS (50 år) enn av medlemmer av NHO SH (42 år) 
gjennomsnittslønningene for alle ansatte er dermed ikke direkte sammenlignbare 

• Lønnsdifferansen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn mellom KS og NHO SH-
medlemmene er av en slik størrelse (+11,1% høyere for KS). man kan si at 
spesialsykepleierne tjener best i KS.  

 

Om tallene 
 

• Kilder: 
o KS: PAI-registeret, KOSTRA-område 453 
o NHO SH: A-ordningen, virksomheter som driver sykehjemsdrift utenfor Oslo som er 

medlemmer av NHO SH.  
• Statistisk Sentralbyrå (SSB) har bistått NHO SH med å koble utdanningsdata mot 

lønnsinformasjon fra A-registeret på individnivå for å kunne foreta beregninger på lønn pr. 
ansiennitetsgruppe.  

• Ansiennitet er definert som tid fra fullført utdanning. NHO SH og KS har ulike 
ansiennitetsstiger og lønnstallene er sortert etter KS sin ansiennitetsstige.  

• Måletidspunktet er desember 2017.   
• Lønnsbegrepene i sammenligningen er avtalt månedslønn og gjennomsnittlig 

månedsfortjeneste omregnet til årslønn (ved å multiplisere med 12):  
o Avtalt månedslønn: Grunnlønn + faste tillegg (størrelse på tillegg uavhengig av hvor 

mye arbeidstaker jobber). Et eksempel kan være et kompetansetillegg. Avtalt 
månedslønn i tallene til KS fremkommer som summen av lønnsartene grunnlønn, 
faste tillegg og funksjonstillegg. Avtalt månedslønn er omregnet til avtalt årslønn pr 
1.12.17. 

o Gjennomsnittlig månedsfortjeneste: Summen av avtalt månedslønn og variable 
tillegg. Variable tillegg er for eksempel kvelds- og nattillegg, lørdags- og 
søndagstillegg eller helligdagstillegg. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten er 
faktisk utbetalt lønn. Månedsfortjenesten er omregnet til utbetalt årslønn 1.12.17. 

• Ansatte ved sykehjem i Oslo er holdt utenfor sammenligningen. I tallene for KS-området 
(landet utenom Oslo) er sykehjem plukket ut ved å ta alle ansatte på KOSTRA funksjonskode 
253.  

• Ansatte med lederstillinger er tatt ut av tallgrunnlaget. SSB har gjort denne jobben med 
tallgrunnlaget til de private sykehjemmene organsiert i NHO. Ansatte med 50% eller mer av 
stillingsbrøken sin i administrasjon er tatt ut.  

• Det er relativt få ansatte i NHO Sykehjemmene og endringer i medlemsmasse vil gi store 
utslag. 

• Forskjeller i satser for ubekvemstillegg og omfanget av arbeid som utløser disse, kan variere 
mellom KS og NHO SH, og være opphav til forskjeller i gjennomsnittlig månedsfortjeneste. 

• Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedsfortjeneste er lønn per 
årsverk, mens gjennomsnittsalder er gjennomsnitt per ansatt. 



Utdypende informasjon per yrkesgruppe 
 
Ansatte i stillinger uten krav til utdanning 
NHOs sykehjem utenfor Oslo sysselsetter 107 årsverk uten krav til utdanning. Kommunalt drevne 
sykehjem i KS sysselsetter 6.370 årsverk.  
 
 Lønnssammenligning – ansatte i stillinger uten krav til utdanning: 

• Det foreligger ikke sammenlignbare tall for alle ansiennitetskategorier, grunnet få årsverk i 
de private sykehjemmene i enkelte ansiennitetstrinn. Ansiennitetstrinn med utprikkede 
verdier for de private (4-5 år, 6-7 år, 8-9 år) betyr at det var for få ansatte i kategorien til at 
SSB sammenstilte snitt-tall. 

• For ansatte med 0-1 års ansiennitet er avtalt lønn pr 1.12.17 i gjennomsnitt høyest privat 
(differansen er 10.930 kroner på et årsverk). Lønnen med tillegg er høyere i de kommunale 
sykehjemmene (differansen er 4.930 kroner på et årsverk. De ansatte i denne kategorien var 
i snitt ett år eldre i de private sykehjemmene. 

• For ansatte med 2-3 års ansiennitet er avtalt lønn pr 1.12.17 i gjennomsnitt høyest privat. 
(Differansen var 21.671 på et årsverk). Ser man på utbetalt lønn med alle tillegg var lønnen i 
gjennomsnitt litt høyere i de kommunalt drevne sykehjemmene (3.387 kr på et årsverk). De 
ansatte i denne kategorien var i snitt tre år yngre i de private sykehjemmene. 

• For ansatte med 4-9 års ansiennitet er det ikke sammenlignbare tall, fordi det er for få 
ansatte i de private sykehjemmene i disse ansiennitetskategoriene. 

• For ansatte med 10-15 års ansiennitet er avtalt lønn i gjennomsnitt høyest i de kommunale 
sykehjemmene (36.077 kr på et årsverk i forskjell). Ser man på utbetalt lønn med alle tillegg 
reduseres forskjellen noe (27.070 kr på et årsverk i forskjell). De ansatte i denne kategorien 
var i snitt et år yngre i de private sykehjemmene. 

• For ansatte med 16 år eller lenger ansiennitet avtalt lønn i gjennomsnitt høyest i de 
kommunale sykehjemmene (36.246 kr på et årsverk i forskjell). Ser man på utbetalt lønn med 
alle tillegg reduseres forskjellen noe (26.663 kr på et årsverk i forskjell). De ansatte i denne 
kategorien var i snitt et år yngre i de private sykehjemmene. 

• Det er større variasjoner i lønn i de private sykehjemmene enn i de kommunale for ansatte i 
stillinger uten krav til utdanning. 

 
 
Lønn i privat drevne sykehjem (NHO) pr 1.12.17 – ansatte i stillinger uten krav til utdanning 

Uten krav til utdanning, 
pleieassistenter (og andre 
ufaglærte) 

0 år - 1 
år 

2 år- 3 år 4-5 år 6 år- 7 år 8 år-9år 10 år -15 år 16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt 
månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

304 480 322 470 . . . 322 730 359 000 332 350 

Gjennomsnittlig 
månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

365 920 397 920 . . . 414 440 433 690 404 160 

Median avtalt månedslønn 
per 1.12.2017 * 12 

281 780 289 750 . . . 323 000 364 830 331 710 

Antall årsverk per 1.12.2017 14 12 . . . 12 50 107 

Gjennomsnittsalder per 
1.12.2017 

26 24 . . . 38 53 38 

Kilde: SSB på bestilling fra NHO SH/A-registeret 
 
 
 
 
 



Lønn i kommunalt drevne sykehjem (KS) pr 1.12.17 – ansatte i stillinger uten krav til utdanning 
 

Uten krav til utdanning, 
pleieassistenter 
 (og andre ufaglærte) 

0 år - 1 
år 

2 år- 3 år 4-5 år 6 år- 7 år 8 år-9år 10 år -15 år 16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt 
månedslønn  
per 1.12.2017 * 12 

293 550 300 799 302 319 305 334 318 212 358 807 395 246 345 769 

Gjennomsnittlig 
månedsfortjeneste  
per 1.12.2017 * 12 

370 850 401 307 398 630 395 553 401 602 441 510 460 353 423 161 

Median avtalt månedslønn  
per 1.12.2017 * 12 

288 500 294 000 296 800 299 800 307 900 354 200 391 200 310 300 

Antall årsverk  
per 1.12.2.017 

1 357 618 434 331 294 718 2 619 6 370 

Gjennomsnittsalder  
per 1.12.20.17 

25 27 30 32 35 40 54 37 

Kilde: KS PAI register. 
 
Helsefagarbeidere 
NHOs sykehjem utenfor Oslo sysselsetter 250 årsverk i stilling som helsefagarbeidere. Kommunalt 
drevne sykehjem i KS sysselsetter 17.647 helsefagarbeiderårsverk. Helsefagarbeidere er i snitt fem år 
eldre i sykehjem drevet av KS (47 år) enn av medlemmer av NHO SH (42 år)  
 
Med i tallgrunnlaget for helsefagarbeider regnes følgende stillingskategorier: 

• 6910 Fotterapeut 
• 6986 Fagarbeider 
• 7024 Barnepleier  
• 7076 Hjelpepleier 
• 7517 Fagarbeider 
• 7681 Spesialhjelpepleier 
• 7716 Fagarbeider med spesialutdanning 
• 7718/7719 Fagarbeider med fagskoleutdanning 

 
Lønnssammenligning - helsefagarbeidere: 

• Det foreligger ikke sammenlignbare tall for alle ansiennitetskategorier, grunnet få årsverk i 
de private sykehjemmene i enkelte ansiennitetstrinn. Ansiennitetstrinn med utprikkede 
verdier for de private (4-5 år, 6-7 år) betyr at det var for få ansatte i kategorien til at SSB 
sammenstilte snitt-tall. 

• For ansatte med 0-1 års ansiennitet er avtalt lønn pr 1.12.17 i gjennomsnitt høyest privat, 
men forskjellen er liten mellom kommunale og private sykehjem (differansen er 5.181 kroner 
på et årsverk). Lønnen med tillegg er høyere i de kommunale sykehjemmene (differansen er 
4.304 kroner på et årsverk). Igjen, en ganske liten forskjell på en årslønn. De ansatte i denne 
kategorien var i snitt fem år eldre i de private sykehjemmene. 

• For ansatte med 2-3 års ansiennitet er avtalt lønn pr 1.12.17 i gjennomsnitt høyest privat, 
(Differansen var 26.192 på et årsverk). Ser man på utbetalt lønn med alle tillegg var lønnen i 
gjennomsnitt fortsatt høyest i de private sykehjemmene (8.808 kr på et årsverk). De ansatte i 
denne kategorien var i snitt ti år eldre i de private sykehjemmene enn i de kommunale. 

• For ansatte med 4-7 års ansiennitet er det ikke sammenlignbare tall, fordi det er for få 
ansatte i de private sykehjemmene i disse ansiennitetskategoriene. 

• For ansatte med 8-9 års ansiennitet er avtalt lønn i gjennomsnitt høyest i de private 
sykehjemmene (19.866 kroner på et årsverk i forskjell). Ser man på utbetalt lønn med tillegg 
er det fortsatt de private som lønner høyest, 17.732 kroner mer på et årsverk. De ansatte i de 
private sykehjemmene i denne kategorien var i snitt fem år eldre enn i de kommunale. 



• For ansatte med 10-15 års ansiennitet er avtalt lønn i gjennomsnitt høyest i de private 
sykehjemmene (15.004 kr på et årsverk i forskjell). Ser man på utbetalt lønn med alle tillegg 
er lønnen ganske lik i kommunal og privat sektor, da lønner kommunen 543 kroner mer på et 
årsverk. De ansatte i denne kategorien var i snitt tre år yngre i de private sykehjemmene. 

• For ansatte med 16 år eller lenger ansiennitet avtalt lønn i gjennomsnitt høyest i de private 
sykehjemmene (5.095 kr på et årsverk i forskjell), men forskjellene var små. Ser man på 
utbetalt lønn med alle tillegg er lønnen ganske lik kommunalt og privat, de private lønner i 
gjennomsnitt 350 kroner mer på et årsverk. (15.004 kr på et årsverk i forskjell). De ansatte i 
denne kategorien var i snitt like gamle, 53 år, både i kommunen og privat.  

 
Lønn i privatdrevne sykehjem (NHO) pr 1.12.17 – helsefagarbeidere 
  

0 år - 1 år 2 år- 3 år 4-5 år 6 år- 7 år 8 år-9år 10 år -15 
år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt 
månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

342 460 370 600 . . 390 050 420 450 421 790 396 210 

Gjennomsnittlig 
månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

406 710 436 290 . . 463 080 482 950 489 280 462 500 

Median avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

351 000 381 320 . . 381 500 402 000 403 000 402 000 

Antall årsverk per 1.12.2017 35 37 . . 28 57 65 250 

Gjennomsnittsalder per 
1.12.2017 

32 37 . . 41 41 53 42 

Kilde: SSB på bestilling fra NHO SH/A-registeret 
 
Lønn i kommunalt drevne sykehjem (KS) pr 1.12.17 – helsefagarbeidere 
 
  

0 år - 1 år 2 år- 3 år 4-5 år 6 år- 7 år 8 år-9år 10 år -15 
år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt 
månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

337 279 344 408 349 844 354 570 370 184 405 446 416 695 405 584 

Gjennomsnittlig 
månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

411 014 427 482 427 856 432 166 445 348 483 492 488 929 479 380 

Median avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

333 300 339 700 344 900 349 400 362 800 400 700 412 200 407 700 

Antall årsverk per 1.12.2.017 321 500 600 602 684 2 233 12 707 17 647 

Gjennomsnittsalder per 
1.12.20.17 

27 27 30 31 36 38 53 47 

Kilde: KS PAI register. 
 
Sykepleiere 
NHOs sykehjem utenfor Oslo sysselsetter 88 årsverk. Kommunalt drevne sykehjem i KS sysselsetter 
8.355 årsverk. Fordi det er så få årsverk i flere av ansiennitetskategoriene til de private 
sykehjemmene har SSB valgt å prikke ut disse verdiene. Derfor er det kun sammenlignbare tall for 
sykepleiere med 10 års erfaring eller mer. 
 
Lønnssammenligning - sykepleiere: 
 

• Sykepleiere er i snitt like gamle i sykehjem drevet av KS og NHO SH-medlemmer, 42 år. 
Sykepleierne har i gjennomsnitt 29.611 kroner mer i avtalt lønn på et årsverk i private 
sykehjem. Ser man på gjennomsnitt utbetalt lønn er forskjellen mindre, da tjener 
sykepleierne 10.324 kr mer privat pr. des 2017.  



• Sykepleiere med 10-15 års ansiennitet hadde i gjennomsnitt 55.453 kroner mer i avtalt lønn 
på et årsverk i private enn i kommunalt drevne sykehjem. Forskjellen i gjennomsnittlig 
utbetalt lønn med tillegg er noe mindre, da tjente sykepleierne i de private sykehjemmene 
34.327 mer enn i de kommunale. 

• Sykepleiere med 16 år og lengre ansiennitet hadde i gjennomsnitt 18.043 kr mer i avtalt lønn 
på et årsverk i privatdrevne sykehjem, enn i de kommunalt drevne. Forskjellen i 
gjennomsnittlig utbetalt lønn er ganske liten. Ser man på den utbetalte lønnen med alle 
tillegg tjener sykepleierne i gjennomsnitt 4.486 kroner mer på et årsverk i de kommunale 
sykehjemmene.   
 

Lønn i privatdrevne sykehjem (NHO) pr 1.12.17 – sykepleiere 
 

Sykepleier, privat (NHO) utenfor Oslo 0 år - 1 
år 

2 år- 3 
år 

4-5 år 6 år- 7 
år 

8 år-9år 10 år -
15 år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

. . . . . 515 560 502 770 489 990 

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

. . . . . 564 570 554 020 540 860 

Median avtalt månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

. . . . . 483 690 476 000 476 000 

Antall årsverk per 1.12.2017 . . . . . 22 25 88 

Gjennomsnittsalder per 1.12.2017 . . . . . 40 55 42 

Kilde: SSB på bestilling fra NHO SH/A-registeret 
 
Lønn i kommunalt drevne sykehjem (KS) pr 1.12.17 – sykepleiere 

Sykepleier, kommunalt (KS)  0 år - 1 
år 

2 år- 3 
år 

4-5 år 6 år- 7 
år 

8 år-9år 10 år -
15 år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

402 557 405 266 412 471 421 861 441 285 460 107 484 727 460 379 

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

460 866 469 069 475 781 488 715 509 245 530 243 558 506 530 757 

Median avtalt månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

395 000 399 700 406 850 418 100 438 100 457 100 480 397 464 000 

Antall årsverk per 1.12.2.017 285 419 519 571 678 1 781 4 102 8 355 

Gjennomsnittsalder per 1.12.20.17 29 28 29 30 32 37 50 42 

 
Kilde: KS PAI register. 
 
Spesialsykepleiere 
NHOs sykehjem utenfor Oslo sysselsetter 11 årsverk. Kommunalt drevne sykehjem i KS sysselsetter 
1.267 årsverk. Fordi det er så få årsverk i de private sykehjemmene har SSB valgt å prikke ut disse 
verdiene. Derfor er det ikke sammenlignbare tall på ansiennitet for spesialsykepleiere. 
 
Spesialsykepleiere er i snitt åtte år eldre i sykehjem drevet av KS (50 år) enn av medlemmer av NHO 
SH (42 år) gjennomsnittslønningene for alle ansatte er dermed ikke direkte sammenlignbare, men 
lønnsdifferansen mellom KS og NHO SH-medlemmene er av en slik størrelse (11,1 %) i 
gjennomsnittlig avtalt lønn at man med sikkerhet kan si at spesialsykepleierne tjener best i KS.  
 
Lønn i privatdrevne sykehjem (NHO) pr 1.12.17 – spesialsykepleiere 
  

0 år - 1 
år 

2 år- 3 
år 

4-5 år 6 år- 7 
år 

8 år-9år 10 år -
15 år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

. . . . . . . 460 200 

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

. . . . . . . 506 960 



Median avtalt månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

. . . . . . . 470 000 

Antall årsverk per 1.12.2017 . . . . . . . 11 

Gjennomsnittsalder per 1.12.2017 . . . . . . . 42 

Kilde: SSB på bestilling fra NHO SH/A-registeret 
 
 

Lønn i kommunalt drevne sykehjem (KS) pr 1.12.17 – spesialsykepleiere 
  

0 år - 1 
år 

2 år- 3 
år 

4-5 år 6 år- 7 
år 

8 år-9år 10 år -
15 år 

16 år og 
mer 

alle 
ansatte 

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per 
1.12.2017 * 12 

. . . 459 330 469 093 491 804 517 295 511 296 

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 
1.12.2017 * 12 

. . . 529 609 525 298 556 616 580 874 574 848 

Median avtalt månedslønn per 1.12.2017 * 
12 

. . . 457 720 462 200 487 904 512 000 508 000 

Antall årsverk per 1.12.2.017 3 2 5 15 34 180 1 029 1 267 

Gjennomsnittsalder per 1.12.20.17 . . . 31 34 39 52 50 

Kilde: KS PAI register. 
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