
Afgørende for sundhedsvæsnet
Sygeplejersker skaber sammenhæng i sund-
hedsvæsnet. Vi er bindeleddet mellem sygehu-
se, kommuner, speciallæger, terapeuter og mm. 
Vi varetager kontakten mellem læger, patienter 
og pårørende. Vi ser, lytter og observerer til-
standen hos borgere og patienter, så den rette 
behandling kan blive sat i gang. Vi yder pleje og 
omsorg af høj kvalitet.
Vi har større ansvar end tidligere, 
mere komplekse patientforløb, højt 
specialiserede arbejdsopgaver og et 
arbejdspres, som konstant vokser. 
Desværre er lønnen ikke fulgt med.

Sygeplejersker en mangelvare
Hvert tredje forsøg på at rekruttere en sygeple-
jerske er forgæves. Der lukkes sengepladser på 
sygehusene, og mange kommuner skærer ned 
på hjælpen til de ældre på grund af persona-
lemangel. På bare en måned har en ud af 20 
sygeplejersker søgt job uden for sundhedssek-
toren – og om fire år vil der mangle over 6.000 
sygeplejersker i Danmark.

Færre vil være sygeplejerske
Antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannel-
sen er faldet med hele 8% i forhold til 2020.
Det er et klart signal om, at der skal flere penge 
til sundhedsvæsnet, så både løn- og arbejdsfor-
hold kan forbedres. Ellers siger de unge nej til 
at arbejde i sektoren.

Sygeplejersker har lønefterslæb
Sygeplejersker og andre kvindedomine-
rede fag får mindre i løn end fag, der do-
mineres af mænd. Faktisk hele 15-20%. 
Det kan spores tilbage til lønindplace-

ringen med Tjenestemandsreformen i 
1969. Samtidig er sygeplejersker en af de 

faggrupper, der får mindst ud af at uddanne 
sig.
Med en grundløn for nyansatte i regioner på 
25.114 kr. og i kommuner på 25.768 kr. bør 
lønnen løftes. Ikke bare for sygeplejerskernes 
skyld, men for hele sundhedsvæsnets og sam-
fundets skyld.

Afgørende for sundhedsvæsnet
Sygeplejersker skaber sammenhæng i sund-
hedsvæsnet. Vi er bindeleddet mellem sygehu-
se, kommuner, speciallæger, terapeuter og mm. 
Vi varetager kontakten mellem læger, patienter 
og pårørende. Vi ser, lytter og observerer til-
standen hos borgere og patienter, så den rette 
behandling kan blive sat i gang. Vi yder pleje og 
omsorg af høj kvalitet.
Vi har større ansvar end tidligere, 
mere komplekse patientforløb, højt 
specialiserede arbejdsopgaver og et 
arbejdspres, som konstant vokser. 
Desværre er lønnen ikke fulgt med.

Sygeplejersker en mangelvare
Hvert tredje forsøg på at rekruttere en sygeple-
jerske er forgæves. Der lukkes sengepladser på 
sygehusene, og mange kommuner skærer ned 
på hjælpen til de ældre på grund af persona-
lemangel. På bare en måned har en ud af 20 
sygeplejersker søgt job uden for sundhedssek-
toren – og om fire år vil der mangle over 6.000 
sygeplejersker i Danmark.

Færre vil være sygeplejerske
Antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannel-
sen er faldet med hele 8% i forhold til 2020.
Det er et klart signal om, at der skal flere penge 
til sundhedsvæsnet, så både løn- og arbejdsfor-
hold kan forbedres. Ellers siger de unge nej til 
at arbejde i sektoren.

Sygeplejersker har lønefterslæb
Sygeplejersker og andre kvindedomine-
rede fag får mindre i løn end fag, der do-
mineres af mænd. Faktisk hele 15-20%. 
Det kan spores tilbage til lønindplace-

ringen med Tjenestemandsreformen i 
1969. Samtidig er sygeplejersker en af de 

faggrupper, der får mindst ud af at uddanne 
sig.
Med en grundløn for nyansatte i regioner på 
25.114 kr. og i kommuner på 25.768 kr. bør 
lønnen løftes. Ikke bare for sygeplejerskernes 
skyld, men for hele sundhedsvæsnets og sam-
fundets skyld.


