
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATISARBEJDE 
 

 

 



Hvad er gratisarbejde? 

Du arbejder gratis, når du udfører arbejde, som du ikke får løn for. Det kan 

eksempelvis være, når du 

• møder ind tidligere for at få overlevering fra sidste vagt, tænde PC, 

læse journal m.m. 

• bliver længere på arbejde for at dokumentere eller få overlevering 

fra vagten før 

• står til rådighed for arbejdshenvendelser i din fritid  

 

Hver 3. sygeplejerske, der arbejder udover deres faste arbejdstid, arbejder 

gratis.* 

Hvorfor er gratisarbejde et problem? 

• Gratisarbejde udhuler lønnen 

• Gratisarbejde skjuler, at opgaverne ikke kan nås i arbejdstiden 

• Måske er der ikke sygeplejersker nok, eller måske er arbejdet ikke 

organiseret hensigtsmæssigt  

• Konsekvenserne af nedskæringer og effektivitetskrav bliver usynlige 

 

Sygeplejersker, der arbejder gratis, arbejder i gennemsnit gratis 43 minutter 

om ugen.* 

Hvorfor arbejder sygeplejersker gratis? 
54% af de sygeplejersker, der arbejder gratis, gør det for at kunne levere 

faglig forsvarlig sygepleje.* 

41% af de sygeplejersker, der arbejder gratis, gør det for at få ro på 

arbejdsdagen.* 

35% arbejder gratis, fordi det er kulturen på arbejdspladsen.* 

18% arbejder gratis, fordi ledelsen har meldt ud, at de ikke må have 

overarbejde.* 

*DSR analyse – ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker (2017) 



Vi skal stå sammen om at stoppe 

gratisarbejde 

Tal om gratisarbejde i kollegagruppen og understøt hinanden i, at I som 

udgangspunkt har fri, når I har fri. Hvis I er nødsaget til at komme før eller  

blive efter arbejdstids ophør, så skal I have den løn eller frihed, I har krav på 

ifølge overenskomsten.  

Hvis du er basissygeplejerske og oplever, at der arbejdes gratis på din 

arbejdsplads, så tal med din tillids-, arbejdsmiljørepræsentant eller leder om, 

hvordan I kan få det stoppet. 

Hvis du er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så tal med din leder om, 

hvordan I kan stoppe gratisarbejde på jeres arbejdsplads.  

Hvis du er leder, så gå foran med et godt eksempel. Vær med til at skabe en 

kultur, hvor arbejdet organiseres, så det kan nås i arbejdstiden. 

Du er velkommen til at kontakte DSR Kreds Hovedstaden for sparring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Hovedstaden (2017) 



Hvorfor arbejder du gratis? 
(hvis du gør det) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


