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Helsesekretærer i privat sektor 
Tariffoppgjøret 2018 

Ansatte hos privatpraktiserende leger som følger kommunal sektor 
Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i 

kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mange helsesekretærer 

ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i 

kommunal sektor. 

Resultatet for fagarbeider/helsesekretær i kommunal sektor per 1. mai 2018 

I tabell 1 nedenfor fremgår årslønn per 1. juli 2017 (som gjaldt frem til 30. april 2018), det generelle 

sentrale tillegget på de ulike ansiennitetstrinnene som ble gitt per 1. mai 2018 og den nye årslønna 

for de ulike ansiennitetstrinnene som gjelder fra 1. mai 2018.  

Tabell 1: Årslønn per 1. juli 2017, generelle tillegg pr. 1. mai 2018 og ny årslønn pr. 1. mai 2018 

   Resultat for fagarbeidergruppen inkludert helsesekretærer 

Ansiennitet 0 år  2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Årslønn per 

1. juli 2017 

333 300 339 700 342 900 346 400 357 800 396 200 401 200 

Generelle 

tillegg per 1. 

mai 2018 

5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000 

Ny årslønn 

per 1. mai 

2018 

338 800 345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409200 

 

De generelle tilleggene i tabellen over gis til alle som befinner seg på det aktuelle ansiennitetstrinnet 

pr. 1. mai 2018, uavhengig av hva man har i årslønn fra før. Hvis man for eksempel har 0 års 

ansiennitet og tjente 333 300 (som var laveste garantere årslønn) per 30.april 2018 er man garantert 

et tillegg på 5 500 per 1. mai 2018. Hvis man ved ansettelse før 1. mai 2018 forhandlet seg frem til en 

høyere lønn enn 333 300 (fortsatt med 0 års ansiennitet) får man likevel 5 500 i generelt tillegg. 

Altså:  

Det generelle tillegget gjelder for det ansiennitetstrinnet man befinner seg på pr. 1. mai 2018 

uavhengig av hvilken lønn man har i utgangspunktet. 

  



Som det også fremgår av tabellen så er det forskjeller i lønnsøkning (økningen i årslønn – se radene 

for årslønn i tabellen) fra et ansiennitetstrinn til det neste.  

Dette betyr at dersom man etter 1. mai 2018 for eksempel er på ansiennitetsnivå for 6 år og ligger på 

laveste garanterte årslønn på 352 900 og krysser ansiennitetsnivået til 8 år, så får man en 

lønnsøkning til 364 300 (364 300 – 352 900 = 11 400), en lønnsøkning på 11 400. Se tabell 2 nedenfor 

som viser hvilket tillegg man skal ha når man krysser en ansiennitetsgrense.  

Tabell 2: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjeldende fra 1. mai 2018 

Ansiennitet 0 år  2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Ny årslønn per 

1. mai 2018 

338 800 345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409200 

Garanterte 

tillegg ved 

overgang fra et 

ansiennitetsnivå 

til det neste (i 

tariffperioden) 

 6 400 3 500 4 200 11 400 38 000 6 900 

 

Eksempel på lønnsutvikling de to tabellene sett i sammenheng: 

Helsesekretær med 6 års ansiennitet per 1. juli 2017   346 400 

+ Generelt tillegg per 1. mai 2018 (tab.1)          6 500 

= Ny årslønn per 1. mai 2018     352 900   

+ Ansiennitesopprykk per 1. juli 2018 til 8 år (tab.2)    11 400  

= Ny årslønn pr. 1. juli 2018     364 300 

Hvis man som følge av lokale forhandlinger med arbeidsgiver har oppnådd lønnstillegg ut over den 

laveste garanterte årslønn og man går over i et høyere ansiennitetsnivå, så er det den høyere 

årslønna som er utgangspunkt for det garantere ansiennitetstillegget. 

Ansatte hos privatpraktiserende leger som ikke følger kommunal sektor 
Dersom arbeidsgiver ikke følger kommunal sektor på den måten som er beskrevet ovenfor, så må 

den enkelte selv eller via sin lokale tillitsvalgte fremme lønnskrav overfor arbeidsgiver. Da vil det 

være naturlig å legge til grunn den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret i de fleste tariffområder. 

Denne ligger på 2,8%. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Delta Direkte på tlf. 02125 eller e-post til direkte@delta.no, alle 

ukedager mellom kl 08.00 og 20.00. 
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