
Nye økonomiske vilkår  
for ledige, som vil  
uddanne sig på social-  
og sundhedsområdet 

Der er gennemført flere nye politiske aftaler, der skal 

gøre det mere attraktivt for ledige og voksne at påbegyn-

de en af de to social- og sundhedsuddannelser. Det sker 

ved at forbedre elevernes økonomiske vilkår under ud-

dannelsen. Aftalerne supplerer de eksisterende ordninger 

på området. De to vigtigste forbedringer er: 

1. Ufaglærte ledige kan uddanne sig  
på 11O pct. af dagpengesatsen 
Aftalen ’Ekstraordinært løft af ledige’ fra december 2020 

giver dagpengemodtagere over 30 år ret til et uddannel-

sesløft, hvor de kan tage grundforløbet (GF) som social- 

og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent 

på 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats. Aftalen 

omfatter ufaglærte samt faglærte med en forældet ud-

dannelse.

Ordningen er midlertidig og gælder for uddannelser, der 

påbegyndes inden 31. december 2022. 

>> Læs mere på bm.dk

2. Løn allerede på grundforløbet på social- 
og sundhedsassistentuddannelsen
Trepartsaftalen om styrket rekruttering til det offentlige 

arbejdsmarked sikrer voksne elever elevløn i de første 20 

uger af uddannelsen i stedet for SU. Dette sker som led 

i at gøre det mere attraktivt for voksne at uddanne sig 

til social- og sundhedsassistent. Derfor tilbyder kommu-

nerne fra 1. juli 2021 ansættelse fra grundforløbets start 

for ansøgere på 25 år og derover, der opfylder gældende 

optagelses- og adgangskrav. Aftalen løber til og med 

2024.

Elever med ét års relevant erfaring inden for de sidste fire 

år tilbydes voksenelevløn under hele uddannelsen.  

Arbejdsgiver har mulighed for at søge voksenlærlinge-

tilskud, hvis eleven modtager voksenelevløn. 

>> Læs mere på uvm.dk

Ordningen ventes blandt andet at styrke rekruttering og 

øge gennemførslen blandt voksne elever på uddannelsen. 

Høj sikkerhed for job efter uddannelse 
På grund af manglen på faglært personale på social- og 

sundhedsområdet er der gode chancer for at få et job 

efter endt uddannelse. 

Efter uddannelse er lønnen bygget op af en grundløn samt 

funktions- og kvalifikationsløn. Derudover findes lokale 

stedtillæg, og der optjenes pension. Den månedlige grund-

løn som nyuddannet for løngruppe 0 udgør pr. 1.4.2021: 

Social- og sundhedshjælper 23.445 kr. 

Social- og sundhedsassistent 24.812 kr. 

Overenskomsten forhandles af arbejdsmarkedets parter 

hvert tredje år med lønforhandlinger for begge stillinger. 

På næste side vises i oversigtsform de gældende øko-
nomiske vilkår for elever på uddannelsen til hhv. social- 
og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/uddannelsesloeft/midlertidig-ret-til-uddannelsesloeft-inden-for-mangelomraeder/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201122-ny-aftale-skal-tiltraekke-flere-elever-til-sundheds-og-omsorgsomraadet


Økonomiske vilkår for elever på uddannelserne 
til social- og sundhedshjælper eller social- og 
sundhedsassistent

UNDER GRUNDFORLØBET

Som udgangspunkt vil eleven under GF2 få udbetalt SU,  

hvor grundsatsen er 982 kr. pr. måned for hjemmeboende og 

4.055-6.321 kr. pr. måned for udeboende.

Såfremt arbejdsgiver ønsker at indgå en uddannelsesaftale,  

hvor GF2 er inkluderet, vil eleven under GF2 kunne få løn, der: 

• På uddannelsen til social- og sundhedshjælper  

er 12.158 kr. pr. måned 

• På uddannelsen til social- og sundhedsassistent  

er 13.405 kr. pr. måned

Som udgangspunkt vil eleven under GF2 få udbetalt SU,  

hvor grundsatsen er 982 kr. pr. måned for hjemmeboende og 

4.055-6.321 kr. pr. måned for udeboende.

Såfremt arbejdsgiver ønsker at indgå en uddannelsesaftale,  

hvor GF2 er inkluderet, vil eleven under GF2 kunne få løn, der: 

• På uddannelsen til social- og sundhedshjælper  

er 12.158 kr. pr. måned 

• På uddannelsen til social- og sundhedsassistent  

er 13.405 kr. pr. måned

Elever med et års relevant beskæftigelse vil få voksenelevløn, 

som udgør mellem 20.989-22.072 kr. pr. måned under GF2  

(medmindre der er aftalt andet i den enkelte kommune.) 

Fra 1. juli 2021 og frem til 2024 vil kommunerne tilbyde alle 

social- og sundhedsassistentelever over 25 år elevløn fra  

starten på GF2.

Ledige på dagpenge over 30 år, der påbegynder en af de to 

social- og sundhedsuddannelser, vil kunne modtage 110 pct. af 

dagpengesatsen under grundforløbet. Med 2021-satser betyder 

dette, at den ledige vil modtage op til 21.254 kr. pr. måned. 

Ordningen omfatter ufaglærte samt faglærte med en forældet 

uddannelse. Den gælder for uddannelser, der påbegyndes i  

2021 og 2022.

UNDER HOVEDFORLØBET

Elever på uddannelsen til social-  

og sundhedshjælper får en elev-

løn på 11.947 kr. pr. måned. 

 

Elever på uddannelsen til social-  

og sundhedsassistent får en  

elevløn på:

1. år: 13.405 kr. pr. måned

2. år: 15.319 kr. pr. måned

Elever med et års relevant be-

skæftigelse vil få udbetalt voksen-

elevløn på mellem 20.635-21.689 

kr. pr. måned. 

Elever, der endnu ikke har et års 

relevant beskæftigelse, vil få 

udbetalt ordinær elevløn:

• På uddannelsen til social- og 

sundhedshjælper er lønnen 

12.158 kr. pr. måned 

• På uddannelsen til social- og 

sundhedsassistent er lønnen  

på 1. år 13.405 kr. pr. måned og  

på 2. år 15.319 kr. pr. måned

Elever 

under  

25 år

Elever 

over  

25 år 

Dagpen-

gemod-

tagere 

over  

30 år

Læs mere om ansættelse, løn, lønrefusion og tilskud samt uddannelsernes indhold på sosupraktik.dk

http://sosupraktik.dk

