
Kære leder,
Det er nu, du skal tage stilling til, hvad der er vigtigst for dig 
som leder ved OK18. Det gør du ved at udfylde det elektro-
niske kravsindsamlingsskema. Lederforeningen har listet 
emner op, som vi tænker skal med i forhandlingerne til 
OK18.

Overordnet set, er der fokus på løn til lederne. Det sker gen-
nem nytænkning af ledernes lønmodel og lige løn for lige 
ledelsesarbejde, løfte pensionsprocenten så alle har den 
høje pensionsprocent og på sigt få alle op på minimum 18 
procent, præcisering af at lederne selv tilrettelægger deres 

arbejde, ingen deltidsledelse, kompetenceudvikling og ho-
norering for kliniske kompetencer. 

Det er vigtigt, at du fremkommer med dine ønsker og input 
til de kommende overenskomstforhandlinger. Jo flere ledere 
der udfylder kravindsamlingsskemaet jo større er chancen 
for at ledernes ønsker bliver hørt ved forhandlingerne.

Hvis du samler en gruppe af ledere, kommer Lederforenin-
gen gerne på besøg og diskuterer OK18. Skriv til lederfor-
eningen@dsr.dk.
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En tidssvarende løntænkning af lederlønninger
Det er 12 år siden, at lønskalaen med L-trin blev forhand-
let på plads. Der er sket en rivende udvikling i sundheds-
væsenet i samme periode. En udvikling, der har betydet, 
at det at være leder i dag ikke er det samme som for 12 år 
siden. Ledere i dag er ledere for flere medarbejdere, for 
flere afdelinger, på flere matrikler, flere specialer, hvor 
konstante forandringer er et vilkår, og hvor ledelsesop-
gaven er blevet mere kompleks. Det ønsker vi afspejlet i 
lønmodellen, så den i højere grad end i dag afspejler både 
kompleksiteten i ledelsesopgaven, kontrolspænd og leder-
nes kompetenceniveau.

Bedre lønvilkår for lederne
Der er stor lønforskel mellem, hvad den ledende sygeplejer-
ske og den ledende læge får i løn, selvom de sidder i fælles 
ledelse med ens funktionsbeskrivelse og stillingsopslag. 
Det er utidssvarende, at en skoleleder og lederen af den 
kommunale vej og park-afdeling have mere i løn end en 
plejecenterleder.  

Problematikkerne er større, end overenskomsten giver mu-
lighed for at løse. Der er behov for mere gennemgribende 

ændringer, og det forudsætter politisk vilje fra Christians-
borg, som skal afsætte midler til at løfte denne dagsorden.

Høj pensionsprocent til alle ledende sygeplejersker 
Skal vi prioritere, at OK18 bliver den overenskomst, hvor vi 
løfter pensionsprocenten til den høje pensionsprocent for 
alle ledende sygeplejersker og på sigt når de 18 procent? 

Lederforeningen foreslår følgende: 

• Generelle lønforbedringer
• Aftale om at igangsætte et arbejde for en ny lederløns-

model
• Den høje pensionsprocent til alle ledende sygeplejer-

sker og på sigt 18 % pension til alle ledende sygeple-
jersker

 

Løn og 
pension
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Arbejdslivet 

Indskrænkning af ledelsesrummet
Lederforeningen får flere og flere henvendelser om, at ar-
bejdsgiver pålægger lederne tilstedeværelse på bestemte 
tidspunkter.

I Lederforeningen har vi den klare holdning, at ledere selv 
tilrettelægger deres arbejde. Det mener vi også er intentio-
nen i lederoverenskomsten. 

Sætter du dit ledelsesrum i spil og stiller dig selv og din chef 
spørgsmålet hvorfor er jeg på denne vagt og hvad er er ledel-
sesopgaven?

Ledere arbejder ikke på deltid
Ledere arbejder uden højeste tjenestetid og har fortsat an-
svaret, selvom de ikke fysisk er tilstede på arbejdspladsen. 
Derfor mener Lederforeningen ikke det giver mening, at 
være leder på deltid. 

Der er reelt ganske få deltidslederstillinger. Til gengæld ser 
vi, særligt på det kommunale område, flere og flere stillin-

ger, som arbejdsgiver ønsker indplaceret på lederoverens-
komst. Funktionsbeskrivelserne rummer meget lidt ledelse, 
men til gengæld meget klinisk arbejde. 

Vi tolker denne tendens som, at det er billigere for arbejds-
giver at ansætte en leder på L5 eller L6 uden højeste ar-
bejdstid end at skulle yde kompensation for fx weekend- og 
vagtdeltagelse. Tænker du, at det er i orden?

Lederforeningen foreslår følgende:

• Det præciseres, at ledere selv tilrettelægger deres ar-
bejde og ikke kan pålægges vagter.  

• Det præciseres, at lederstillinger som udgangspunkt 
er på fuld tid.
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Fag og   
kompetenceudvikling

Hvis du ikke udvikler dig – afvikles du! 
Sundhedsvæsnet udvikles og forandres konstant –, men 
følger dine kompetencer med? Har du mulighed for at ud-
vikle dit personlige lederskab, så det matcher de konstante 
forandringer?

Som ny leder uden erfaring er du udsat for et særligt ledel-
sesmæssigt pres pga. de mange krav i jobbet. Som erfaren 
leder kan du måske opleve, at det er vanskeligt at holde dig 
ajour med alle de nye tiltag, der forventes af lederen. Hvor 
henter du hjælp og sparring?

Lederforeningen mener, at du bør have mentorordninger, 
ledelsessparring m.m stillet til rådighed. Hvad mener du?

Er tiden inde til, at ledere skal udvikle deres fag-faglige 
kompetencer for både at kunne honorere den faglige og 
forskningsmæssige udvikling på arbejdspladsen?

Fra leder tilbage til klinisk sygeplejerske
Hvis du som leder ønsker at udskifte dit ledervirke med et 
job i klinikken, er dine kliniske færdigheder så i orden? 

Hvis de ikke, kan du så få hjælp og støtte uddannelsesmæs-
sigt, så et jobskifte reelt er muligt?

Honorering for særlig faglige kompetencer
Sygeplejefaglige kompetencer er ofte en særlig kvalitet i 
jobbet som leder på specialafdelingerne. De bliver sjældent 
honoreret. Er det i orden? 

I Lederforeningen synes vi ikke, at det er i orden, da grundløn-
sindplaceringen ikke matcher de efterspurgte kompetencer. Er 
tiden kommet til, at de særlige specialuddannelser skal hono-
reres med et tillæg i lederjobbet på specialafdelingerne?

Lederforeningen foreslår følgende:

• Øget fokus på brug af mentorordninger, lederspar-
ring og netværk -  specielt til nye ledere.

• Øget fokus på udvikling af det personligt lederskab.
• Særligt fokus på ledere der ønske at udskifte ledelse 

med et job i klinikken. 
• Tillæg for sygeplejefaglige kompetencer.


