
 

TEMADAG OM   
 

LØNPOLITIK 
 

Denne politik danner grundlaget for sygeplejerskers løndannelse i Kreds Syddanmark, hvor kredsen 
har forhandlingsretten. Politikken bygger på Dansk Sygeplejeråds overordnede vision om at vi flytter 
grænser i organisation, fag og samfund. 
 
Dansk Sygeplejeråd kæmper for, at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for 
samfundet. Visionen er udgangspunktet for organisationens holdninger. Sygeplejerskernes 
arbejdspladser skal være attraktive og udviklende. Det er vigtigt at Dansk Sygeplejeråd har 
forhandlingsretten for alle sygeplejersker. 
 
Lokal lønudvikling 
Væsentlige dele af sygeplejerskers løn fastsættes lokalt. Alle sygeplejersker skal have en andel af 
den lokale løn og løndannelsen skal være gennemskuelig og forudsigelig. Det er garantien mod 
vilkårlighed og er med til at sikre ligeløn for lige arbejde på samme arbejdsplads. 
Udviklingen har vist at sygeplejerskers stillinger hele tiden ændrer karakter i takt med omverdenens 
krav til faglig udvikling i et sammenhængende sundhedsvæsen. Lønnen skal knyttes til denne 
udvikling og det er vigtigt at kompetencer vurderes og lønnen afklares inden sygeplejersker tiltræder 
nye funktioner. Denne mulighed må udnyttes for at bidrage til at øge lønudviklingen generelt og for at 
sikre den enkeltes lønudvikling. 
 
Lokalt skal løndannelsen give mulighed for at: 

• den enkelte sygeplejerske skal kunne påvirke sin egen løn ved udvikling af egne kompetencer 
og varetagelse af funktioner 

• der udvikles en gennemtænkt lønstruktur på arbejdspladserne som sikrer en optimal balance 
mellem indsats og honorering. Dette kan gøres ved hjælp af forhåndsaftaler på den enkelte 
arbejdsplads.  

• forskellig aflønning mellem arbejdspladser bruges som løftestang til at opnå højere løn. 

• fastholde og udvikle de midler der ligger i den lokale løndannelse blandt andet ved at arbejde 
med tilbageløbsmidler. 

 
Kredsens lønpolitik sætter fokus på at øge værdien af og fremme lønudviklingen for sygeplejerskers 
arbejde inden for de fire funktionsområder i sygeplejen: 

• at udføre sygepleje 

• at lede og koordinere sygepleje 

• at formidle sygepleje 

• at udvikle sygepleje  
 

Der differentieres mellem behovet for om udførelsen af opgaven kræver sygeplejefaglig viden eller ej. 
 
Værdigrundlag for lønpolitikken 
Det er vigtigt at der er åbenhed og gennemskuelighed omkring indgåede lønaftaler.  Sygeplejersker 
skal kunne tilrettelægge den individuelle løndannelse og karriere i forhold til uddannelse, 
kompetenceudvikling og lignende. Forudsigelighed er en del af lønsystemets incitamentsfremmende 
struktur og er med til at sikre ligeløn for lige arbejde på samme arbejdsplads. Dette medfører at der er 
interregionale lønforskelle, men det er med til at skabe dynamik i fremtidig løndannelse. 
 
Kredsbestyrelsen ønsker at alle sygeplejersker kan opnå en kontinuerlig lønudvikling, der svarer til 
udviklingen i den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Forhandlingerne skal sætte fokus på at 
lønnen skal afspejle de kvalifikationer, kompetencer og funktioner sygeplejersken har. Derfor 
anbefales det at stillinger grundigt beskrives. Eksempler på dette kan være jobprofiler, 
funktionsbeskrivelser, sygeplejerskeprofiler eller kompetencemodeller. Det er Kreds Syddanmarks 
holdning at udarbejdelsen af disse beskrivelser sker i tæt samarbejde med medarbejderne. Det er 
med til at skabe en arbejdsplads hvor faglighed og løn er tæt forbundne. 
  



 

TEMADAG OM  Der skal være sammenhæng mellem arbejdsorganisering og løn og der bør tages hensyn til den 
enkelte sygeplejerskes livsfase, så arbejdsliv og fritid hænger sammen. 
 
Medlemmerne har indflydelse på løndannelsen via deres tillidsrepræsentant. Denne er den mest 
arbejdspladsnære politiker i Dansk Sygeplejeråd. Derfor er tillidsrepræsentanten en central aktør i 
den lokale løndannelse på den enkelte arbejdsplads. 
 
Konkrete mål for Lønpolitikken 
Alle medlemmer i Kreds Syddanmark har via hjemmesiden adgang til oplysninger om indgåede 
forhåndsaftaler på de enkelte arbejdspladser i hele kredsen. 
 
Som et princip indgås der forhåndsaftaler for grupper af sygeplejersker såvel som for individer. 
Derudover indgås der forhandlinger omkring alle de forhold hvor det er muligt for sygeplejersker at 
opnå en højere løn 
 
Hvert medlem får mulighed for at tage ansvar og påvirke sin faglige udvikling og karriere. Alle 
medlemmer er bevidste om ikke at påbegynde funktioner og lignende før end lønforhandlingen er sat i 
værk. 
 
Efter- og videreuddannelsesforhold gøres til genstand for forhandling ved hver arbejdsplads 
 
TR og kredsen definerer eller beskriver kriterier for løntillæg og TR medvirker i alle lønforhandlinger 
ved arbejdspladsen. 
 
Kredsen samarbejder med andre kredse eller faglige organisationer om lønstrategier og forhandlinger 
på de områder hvor det giver mening. 
 
Aftaler har beløbsmæssigt en værdi på mindst 10.000 kr. årligt (01.01.2006-niveau) 
 
Opmærksomhedspunkter for medlemmerne 
Lønforhandlinger bør være foretaget og afsluttet i alle følgende situation. Medlemmet bør kontakte 
tillidsrepræsentanten eller kredsen ved tvivlsspørgsmål: 
 
Ved ansættelse 
Ethvert medlem har et eget ansvar for at synliggøre sine kvalifikationer. Nyansættelse kan være den 
eneste gang hvor alle lønnens komponenter vurderes, og derfor må man have gjort sin vurdering 
både af stillingens funktionsindhold og kvalifikationskrav, og af de erfaringer og kundskaber man selv 
medbringer, set i relation til stillingens grundløn og tillæg. Lønnen skal være aftalt før man 
underskriver ansættelsesbrev og tiltræder stillingen i henhold til de kollegiale vedtægter. 
 
Omorganisering 
En omorganisering kan føre til at indholdet i et job ændres eller at nye jobs skabes. Kredsen vil 
begære lønforhandling ved omorganiseringer. 
Hvis omorganiseringen fører til effektivitets- og rationaliseringsgevinster, bør det sikres at en del af 
gevinsten går til de ansatte. 
 
Nye arbejdsopgaver 
Det er vigtigt at den enkelte sygeplejerske er bevidst om at bruge den udvikling der er i faget til at 
understøtte en tilsvarende lønudvikling.   
Sammenhæng mellem løn og faglig udvikling sker ved at hver enkelt sygeplejerske medvirker til at 
skabe arbejdspladser, hvor nyuddannede og erfarne ikke har samme arbejdsopgaver, hvor 
arbejdsopgaver altså fordeles efter kompetencer.  
 

 
Vedtaget i kredsbestyrelsen 14.06.2011  


