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Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig 
en pejling på, hvor dit lønniveau bør ligge. 

Lønstatistikken kan være et af de redskaber, som er med til at sikre dig den løn, du skal have i forhold til bl.a. din stilling 
og dit ansættelsessted. Brug statistikken til at tjekke, hvordan du er placeret lønmæssigt i forhold til andre privatansatte i 
en tilsvarende stilling, så du kan bruge tallene som afsæt for en lønforhandling.

Om lønstatistikken 2018
Privatlønstatistikken tager udgangspunkt i lønninger rapporteret fra september måned 2018 og er lavet på baggrund af 
627 privatansatte sygeplejerskers lønforhold. Det svarer til en svarprocent på 23%. 

Tak til de medlemmer, der har deltaget i privatlønstatistikken! Vi håber, at du vil hjælpe os ved at deltage fremover, så 
statistikken bliver så retvisende som muligt. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du meget gerne undersøge, om dine 
oplysninger under Min Profil på dsr.dk er korrekte, så vores medlemsregister bliver mere komplet.

Har du spørgsmål vedr. lønforhold, pension eller din kontrakt generelt, er du altid velkommen til at kontakte DSR.

Lønstatistik
for privatansatte 2018

Stærkt kort til din lønforhandling 
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Løn

I alt har 577 svaret på spørgsmålet angående deres faste månedsløn. Fordelingen ses i tabel 1-3.  Tabellerne viser 
gennemsnitslønnen, og du kan derfor opleve at du selv tjener mere eller mindre, end hvad der står skrevet.  Statistikken 
giver et overordnet billede af de privatansatte sygeplejerskers lønforhold.  

Grupper med få besvarelser er inkluderet i ’Øvrige’, og det er derfor ikke sikkert, at man kan finde sin egen stilling eller 
arbejdssted. 

Tabel 1:  Gennemsnitlig månedlig nettoløn fordelt efter stilling, september 2018 

Stillingstype Antal svar* Gns. nettoløn** Pension ift. løn i %

Sygeplejerske 507  36.982     16,3

Sygeplejefaglig leder 18  40.499     18,3

Konsulent 10  44.379     15,6

Øvrige*** 42  43.112     16,3

Alle 577  37.666     16,3

*Antal svar angives kun for svar angående nettoløn. Svarantal angående pension kan være anderledes. 
**Nettoløn er den faste løn, ekskl. pension inkl. tillæg omregnet til 37 timers arbejdsuge.
***Øvrige omfatter stillinger, hvor færre end 5 har svaret.

Tabel 2:  Gennemsnitlig månedlig nettoløn fordelt efter arbejdssted, september 2018 

Arbejdssted Antal svar* Gns. nettoløn** Samlet pension 
ift. nettoløn i %

Forsikring, pension eller lign. 12 33.919 15,7

Forening 8 45.340 17,5

Klinik 66 37.700 17,3

Lægekonsultation 375 37.044 16,7

Medicinal-/Medicoteknisk virksomhed 15 49.029 15,1

Privathospital 41 38.038 14,1

Plejehjem og hjemmesygeplejerske 18 32.516 14,8

Øvrige*** 42 40.561 14,7

Alle 577 37.666 16,3

* Antal svar og procent af svar, angives kun for svar angående nettoløn, svarantal angående de øvrige kategorier kan derfor være anderledes.
** Nettoløn er den fast løn eks. pension inkl. tillæg. Lønnen er omregnet til en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. 
*** Arbejdspladser med færre end 4 svar er ikke vist, men er del af gruppen øvrige.
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Tabel 3:  Gennemsnitlig månedligt tillæg, særydelse og årlig bonus, september 2018

 Arbejdssted Gns. tillæg Gns. særydelser Gns. bonus

Klinik 3.348              1.877            11.944     

Lægekonsultation 2.090              7.253*            10.625     

Medicinal-/Medicoteknisk virksomhed **             65.296*     

Privathospital 3.294              2.872     ** 

Plejehjem og hjemmesygeplejerske 1.766*              4.720*     ** 

Vikarbureau **               7.182     

Øvrige*** 2.278              4.387*            43.790     

Alle 2.311              4.422     

Note: Gennemsnittet er regnet for de personer, som har oplyst, at de modtager et tillæg, særydelser eller bonus. Tillæg og særydelser er omregnet til en 
fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
* Grupper med få besvarelser skal tolkes med måde.
** Arbejdspladser hvor færre end 5 har svaret, er inkluderet i øvrige.
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Ugentlig arbejdstid

Tabel 4:  Gennemsnitlig arbejdstid i timer fordelt på arbejdssted, september 2018

Arbejdssted Antal Gns. arbejdstid

Forsikring, pension eller lign. 15 36

Forening 8 34

Klinik 69 32

Lægekonsultation 395 31

Medicinal-/Medicoteknisk virksomhed 15 36

Off-shore ** 5 39

Privathospital 44 33

Plejehjem og hjemmesygeplejerske 21 34

Vikarbureau 14 30

Øvrige* 41 34

I alt 627 32

*Øvrige omfatter arbejdssteder hvor færre end 4 har svaret.
**Off-shore ansatte arbejder typisk 2 uger ad gangen med tre ugers mellemrum.
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Pension

Er der ingået aftale om pension?

Ja

Nej

Ved ikke

Hvilken type pensionsaftale har du? 

96 %

3 % 1 %

Fastsat ved overenskomst

Personlig aftale

Ved ikke

87 %

9 %

4 %

Undersøgelsen viser, at langt de fleste af de, som svarede, er dækket af en pensionsaftale. Dansk Sygeplejeråd indgår 
ikke overenskomster uden aftale om pension.
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Ansættelsessted og -form

I hvilken landsdel er du ansat?

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Hvad er din ansættelsesform?

15 %

20 %

12 %

32 %

21 %

Ansat efter overenskomst indgået med DSR

Ansat på personlig kontrakt

Ansat på personlig kontrakt, der henviser til

overenskomst, som ikke er indgået med DSR

Ved ikke

83 %

13 %

3 %1 %

Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er ansat i hovedstadsområdet. 

Flere end fire ud af fem er ansat på en overenskomst indgået med DSR. 
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Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon 33 15 15 55

dsr@dsr.dk   www.dsr.dk




