
Lønn er nok noe som opptar og engasjerer alle 
medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.  
 

Først så må det en erkjennelse �l: Lønnsspørs-
målet løses ikke av de sentrale partene alene.  
 

 
For at NSF skal nå medlemmenes lønnsmål  må 
også de enkelte medlemmene forhandle for seg 
selv mellom tariffoppgjørene.  
 
 

Derfor tar vi for oss her NÅR og HVORDAN du 
som medlem bør gå frem for å kreve lønn uten-
om tariffoppgjørene.  

HVORDAN KREVE 

LØNN 

Norsk sykepleierforbund Ahus  

Tydelig - modig - stolt  

Norsk sykepleierforbund 

Akershus universitetssykehus HF 

Postboks 1000 

1478 Lørenskog  

www.facebook.no/NSFAhus   

NSF@ahus.no  

Tariffoppgjør: 

 

Lønnsutviklingen skjer vanligvis gjennom de 
årlige sentrale forhandlingen. Hva partene 
blir enig om fremkommer i Overenskomsten 
med �lhørende protokoller.  

 

Partene sentralt kan bli enige om at det skal 
føres lokale forhandlinger. De lokale partene 
kan forhandle fri3 om alt innholdet i overens-
komsten, eksempelvis bedre ubekvems�llegg.  
Disse bestemmelsene finner du i lokal B-del 
med �lhørende protokoll.  

 

I de lokale forhandlingene kan det forekomme 
at noe av ”po3en” blir sa3 av �l individuelt 

oppgjør, hvor medlemmer av NSF kan søke å 
bli forhandlet for av �llitsvalgte.  

Greit å vite: 
Uavhengig hvor du jobber, er arbeids-
giver vant �l at det s�lles lønnskrav, 
men ikke under intervjuet! 

 

Din prislapp!  

 

1) Bestem deg for å skulle forhandle på lønn (se 

UKA) og forbered det godt! 

2) Sjekk gjerne både på den konkrete arbeidsplas-

sen og i omliggende/konkurrerende virksomhe-

ter. Her kan hoved�llitsvalgte veilede deg.  

3) Gjør deg opp en formening om hva ”prislappen” 

din er. ”Hva er jeg villig �l å ta denne jobben 

for?” og li3 �l — for å ha noe å ”gi” i forhandling-

ene.  

4) Forbered krav med �lhørende argumenter. Vur-

der også krav utover lønn. 

5) Vær klar over at krav som ekskluderer deg som 

søker (dersom de ikke innfris fullt ut) ikke er lurt.  

6) Formidle gjerne muntlig men send/lever kravet 

all�d skriFlig i e3erkant.  

7) Dersom arbeidsgiver ikke imøtekommer di3 

krav, juster kravet og prøv en gang �l.  

8) Endelig må du ta en beslutning om prisen du får 

samsvarer i det kompetansekravet med de opp-

gaver og det ansvaret du påtar deg.  

9) Singer arbeidskontrakt først når forhandlingene 

er avslu3et.  



 

 

 

 

  

Argumenter du kan bruke: 

• S*llingens ansvarsområde 

(organisasjonsendringer, ansvar utover fastsa3 
normalinstruks, utvidelse av lederansvar, fast 
stedfortrederfunksjon) 

 

• Ledelse av seksjon  (ledelse av andre avgrensede 
enheter, undervisnings/veiledningsfunksjon, stor 
avdeling, mange ansa3e) 

• S*llingens arbeidsområde/ endring av 

arbeidsoppgaver (oppgaver som avviker fra 
s�llingsbeskrivelse/normalfunksjon, utvidet 
arbeidsområde ved dårlig bemanning– 
spesialfunksjoner, stor spennvidde i oppgavene, 
endring �l mer krevende oppgaver, 
produk�vitetsøkning) 

• Formell utdanning (utdanning utover 
minstekravene for s�llingen, administra�v 
utdanning, lederutdanning, kunnskap på andre 
fagområder, kunnskapsnivå, spesielle resultater, 
forskningskompetanse, særlig relevant 
spesialutdanning, veilederkompetanse 

• Yrkeserfaring (lengde, tjeneste�d i virksomheten, 
variert erfaring, tjeneste på andre yrkesområder, 
spesiell kompetanse som beny3es i arbeidet) 

• Faglig dyk*ghet/ arbeidsinnsats (arbeidskapasitet, 
evne �l nytenkning/krea�vitet, Ini�a�v, 
selvstendighet, evne �l fullført oppgaver, 
pliktoppfyllelse, �lgjengelighet, 
utviklingspotensialer) 

• Samarbeidsevner (samarbeid på tvers av 
faggrenser, samarbeid med medarbeidere, evne �l 
å ta ansvar for helheten, lojalitet, inspirasjonsevne, 
kommunikasjon) 

• Lederegenskaper (evne �l å få frem resultater ved 
hjelp av andre, evne �l å ta ansvar, evne �l å drive 
medarbeiderutvikling, evne �l å se3e mål og oppnå 
disse, kommunikasjon, naturlig autoritet, 
�lgjengelighet som leder, delegasjonsevne, skape 
trygghet) 

Hva er lønn egentlig?  
 
Arbeidsgivere bruker lønn som ”by3emiddel” for 
å få adgang �l å beny3e din arbeids*d, 
utdanning og kompetanse samt som godtgjøring 
for det ansvaret du er villig �l å påta deg i 
s�llingen din. 

Vil arbeidsgiver ha en ”vare av god kvalitet”, må 
de betale for den. En sykepleier som vet at 
vedkommende har verdi på bakgrunn av sin 
utdanning, kompetanse og villighet �l å ta ansvar 
– er ingen trussel, men viser kvalitet og kunnskap. 

Derfor bør du som skal fremme krav om høyere 
lønn fortelle arbeidsgiver hvilke kunnskaper du 
har og hvordan du anvender disse for: 

• Å bidra �l å nå arbeidsgivers målseJnger 
• Pasientenes/klientenes og deres pårørendes 

beste 
• Kollegers trivsel, sikkerhet og utvikling 
• Faglig utvikling for avdelingen og kollegene 

 
Det er de3e arbeidsgiver betaler for. Alle 
arbeidsgivere har en målseJng. De ansa3e skal 
bidra �l å oppnå denne. En bevissthet om de3e – 
er noe arbeidsgiverne se3er pris på. Ikke si hva 
du kan, men hvordan de3e kommer andre �l 
gode. 

 

U — K — A 

Jeg krever lønnsforhandlinger ved  end-
ringer i min Utdanning, Kompetanse, ny3 
Ansvar og  all�d ved �lbud om s�lling.  

 

Jeg kan også kreve lønnsforhandlinger 
dersom jeg mener meg underregulert i 
forhold �l sammenlignbare s�llinger.  

Greit å vite:  

Det er vanlig å kreve høyere 

lønn, blant annet i forbindelse 

med: 

• Anse3else 

• Endring av arbeidsoppgaver/
ansvarsområde  

• Endring av kompetanse/utdanning  

• Tilbud om annen jobb 

 

Unngå argumenter som: 

• Nå er det min tur 

• Jeg gjør en god jobb 

• Jeg har så mye å gjøre 

 
 
 

Til sist PRØV! 

• Rekru4ering/ stabilitet/ konkurransedyk-

*ghet (utkantproblema�kk, stor turnover, 
liten søkning, vanskelig å få de beste, vans-
kelig å få søkere med spesialkompetanse, 
vik�g med stabile medarbeidere) 

• Likhetsprinsipper (lik lønn for likt arbeid, 
lønnsnivå sammenlignbare kommuner/
sykehus, lønnsnivå i distriktet, privat næ-
ringsliv, sammenligning av formell bak-
grunn) 

• Likes*lling (lønnsforskjell kvinne/mann 
uten saklig grunnlag, skjult forskjellsbe-
handling, ulike avansementsmuligheter, 
likes�llings- og diskrimineringslovens reg-
ler) 

 


