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Siden 2009 har Dansk Sygeplejeråd (DSR) udarbejdet lønstatistikken for offentligt ansatte ledende sygeplejer-
skers løn- og ansættelsesforhold. Hensigten med statistikken er at sikre et godt og veldokumenteret grundlag for 
de ledende sygeplejerskers lønforhandlinger.

Statistikken er inddelt i farver for hhv. regioner (grøn), kommuner (blå) og stat (rød), så du let kan finde de tal der 
er relevante for netop dig.  

Har du brug for en mere specifik vurdering kan du på www.dsr.dk beregne dit individuelle lønniveau. På DSR’s hjem-
meside har du også mulighed for at finde flere tabeller om løn- og ansættelsesforhold hvis du vil gå yderligere i dybden.

Afslutningsvis en stor tak til de medlemmer der har bidraget til årets lønstatistik. 

Vi håber, at du vil bruge lønstatistikken som afsæt for dine kommende lønforhandlinger. 

Venlig hilsen

Forord

Grete Christensen 
Formand for Dansk Sygeplejeråd

Irene Hesselberg
Formand for DSR’s Lederforening
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Indledning

Stærkt kort til din lønforhandling 
Når du går til lønforhandling næste gang, så kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden.

Lønstatistikken kan være et af de redskaber, som er med til at sikre dig den løn, du skal have i forhold til bl.a. dit 
ansvarsområde og din anciennitet. Statistikken giver dig en pejling på, hvordan du er indplaceret i forhold til 
andre ledende sygeplejesker i en tilsvarende stilling.

Gode råd til forhandlingen
Du har selvfølgelig også andre kort på hånden i en forhandlingssituation. På Lederforeningens hjemmeside 
www.dsr.dk/lederforeningen kan du læse mere om ledende sygeplejerskers løn og finde gode råd til din for-
handling. Her kan du blandt andet hente en skabelon til en logbog, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine 
opgaver, dit ansvar, dine kompetencer og andre parametre, du kan bruge, ved forhandling af din løn. Logbogen 
samt gode råd til at holde styr på argumentationen før, under og efter din lønforhandling kan findes på:
https://dsr.dk/lederforeningen/loen-og-kontrakt/forhandling. 

Lønstatistikken 2016 angiver ledende sygeplejerskers lønforhold i gennemsnitstal. Derfor kan der være store 
lokale forskelle. Inden en lønforhandling er det en god ide at kontakte Lederforeningen, for at få vejledning om-
kring disse forskelle.

Om lønstatistikken 2016
Lønstatistikken for 2016 tager udgangspunkt i lønningerne for maj måned1 og er lavet på baggrund af besvarelser 
fra 924 ledende sygeplejesker. Alle sygeplejerskerne er ledere i det offentlige og ansat i hhv. regioner, kommuner 
og staten.  Vi har inddelt lønstatistikken efter sektorer, så du hurtigt kan finde de tal, det giver mening for dig at 
sammenligne med, afhængigt af hvor du selv er ansat. 

Svarprocent fra 2009-2016

 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Antal ledere 4.028 4.007 4.085 4.134 4.135 3.681

Antal besvarede 2.314 1.733 1.114 997 1.191 924

Svarprocent 57 43 27 24 29 25

Bemærk at undersøgelsen ikke blev lavet i 2013 og 2015.
Note: I 2016 er spørgeskemaet kun udsendt pr. mail. Tidligere er dette udsendt både pr. brev og via mail. Dette forklarer den 
mindre population i 2016.

Lederens lønudvikling
Den procentvise lønstigning fra 2008-2016 på det regionale og kommunale område vises nedenfor (figur 1). I alle 
år, på nær 2011 og 2014, har lønstigningerne været det samme eller højere end prisudviklingen. Det betyder, at 
der blandt ledende sygeplejersker i regioner og kommuner har været en stigende købekraft. 

1  Fra 2009 – 2012 tog lønstatistikkerne udgangspunkt i lønningerne for april måned, så hvis du sammenligner med   
 lønningerne fra de seneste år, skal du huske at tage forbehold for den forskel.



6

Figur 1*: Procentvis lønstigning og prisudvikling
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*Ledende sygeplejersker og sundhedsplejersker på KL’s område er vægtet ift. antallet. 
Note: Lønstigningerne på det statslige område er ikke vist i figuren, da overenskomsterne ikke dækker de samme grupper, og 
forudsætningerne for reststigninger er anderledes. 
Kilder: Inflationen er forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Lønudviklingen er hentet hos www.krl.dk

I det følgende er folderen inddelt i farver for hhv. regioner (grøn), kommuner (blå) og stat (rød). 
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Ansat i en region

I afsnittet herunder finder du de vigtigste tal for ledende sygeplejersker, der er ansat i en region.

Månedsløn
Få et overblik over regionalt ansatte lederes månedsløn i forhold til ledelsesniveau, det antal ledere, medarbej-
dere og den budgetstørrelse, som den enkelte leder er ansvarlig for, samt den faktiske arbejdstid.

Nettolønnen er i de følgende tabeller den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 2: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i regionerne, 2016

Ledelsesniveau % Gns. nettoløn*

Øverste (leder for organisation) 2,9 56.145 

Mellemste (leder for ledere) 17,5 51.650 

Nederste (leder for medarbejdere) 79,7 39.028 

Alle 100 41.724 

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension. 

Figur 2: Hvilke grupper omfatter dit personaleansvar?
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Tabel 3 nedenfor viser den månedlige nettoløn fordelt efter det antal medarbejdere, som lederen er ansvarlig for. 
Den gennemsnitlige månedsløn for ledere med under 20 medarbejdere er højere end for de ledere, der er ansvarlige 
for henholdsvis 20-39, 40-59 og 60-99 medarbejdere. Da besvarelserne i øvrigt viser, at lønnen er stigende i takt med 
antallet af medarbejdere, kan en forklaring på dette forhold være, at de ledere, der er ansvarlige for under 20 medar-
bejdere, er ledere for andre ledere. Det vil sige, at de er højere placerede ledere, som mellemlederne refererer til.

Tabel 3: Månedlig nettoløn fordelt efter antal medarbejdere*, som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2016

Medarbejdere % Gns. nettoløn**

Under 20 medarbejdere 37,8 43.924

20 - 39 medarbejdere 37,0 39.213

40 - 59 medarbejdere 17,2 40.798

60 - 99 medarbejdere 5,4 41.163

Over 100 medarbejdere 2,6 52.806

Alle 100 41.724

* Antallet af medarbejdere kan både rumme medarbejdere med og uden ledelsesansvar, som lederen er ansvarlig for.
** Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 4: Månedlig nettoløn fordelt efter antal ledere, som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2016

Ledere % Gns. nettoløn*

1 - 9 ledere 77,9 51.300

10 eller flere ledere 22,1 56.324

Alle 100 41.724

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

I tabel 5 kan du se, hvad ledende sygeplejersker i regionerne i gennemsnit har af tillæg – herunder faste tillæg samt 
engangstillæg. Tillægget er indregnet i nettolønnen.

Faste tillæg er tillæg/løntrin, der gives til den enkelte ledende sygeplejerske ud over den fastlagte grundløn. 

Tabel 5: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter ledelsesniveau i regionerne, 2016

 Faste tillæg Engangstillæg

Ledelsesniveau % Gns. kr. % Gns. kr.

Øverste (leder for organisation) 3,0 12.434 - -

Mellemste (leder for ledere) 18,2 12.495 32,0 23.950

Nederste (leder for medarbejdere) 78,9 5.851 68,0 15.037

Alle 100 7.253 100 17.889

Note: De tomme felter betyder ikke, at der ikke gives tillæg til gruppen, men blot, at for få respondenter har svaret at de får tillæg. 
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Tabel 6: Månedlig nettoløn fordelt efter størrelsen af det budget, som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2016

Budget % Gns. nettoløn*

Under 20 mio. 57,7 40.683 

20-50 mio. 18,7 45.142 

50-100 mio. 8,1 47.197 

Over 100 mio. 15,4 53.292 

Alle 100 43.994

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension. 

Figur 3: Hvad er din faktiske arbejdstid?
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Pension
Den i overenskomsterne fastsatte pension på området er 15,04 % eller 16,59 % afhængig af indplacering.
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Ansat i en kommune

I afsnittet herunder finder du alle de vigtigste tal for ledende sygeplejersker, som er ansat i en kommune.

Månedsløn
Få et overblik over kommunalt ansatte lederes månedsløn i forhold til ledelsesniveau, det antal ledere, medarbej-
dere og den budgetstørrelse, som den enkelte leder er ansvarlig for, samt den faktiske arbejdstid. 

Nettolønnen er i de følgende tabeller den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 7: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne, 2016

Ledelsesniveau % Gns. nettoløn*

Øverste (leder for organisation) 5,1 50.849

Mellemste (leder for ledere) 21,0 46.087

Nederste (leder for medarbejdere) 73,9 37.911

Alle 100 40.290

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Figur 4: Hvilke grupper omfatter dit personaleansvar?
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Tabel 8 nedenfor viser den månedlige nettoløn fordelt efter det antal medarbejdere, som lederen er ansvarlig for. 
Den gennemsnitlige månedsløn for ledere med under 20 medarbejdere er højere end for de ledere, der er ansvarlige 
for henholdsvis 20-39, 40-59 og 60-99 medarbejdere. Da besvarelserne i øvrigt viser, at lønnen er stigende i takt med 
antallet af medarbejdere, kan en forklaring på dette forhold være, at de ledere, der er ansvarlige for under 20 medar-
bejdere, er ledere for andre ledere. Det vil sige, at de er højere placerede ledere, som mellemlederne refererer til.

Tabel 8: Månedlig nettoløn fordelt efter antal medarbejdere*, som lederen er ansvarlig for i 
kommunerne, 2016

Medarbejdere % Gns. nettoløn**

Under 20 medarbejdere 39,6 41.730

20 - 39 medarbejdere 29,7 38.254

40 - 59 medarbejdere 16,5 38.624

60 - 99 medarbejdere 10,5 41.531

Over 100 medarbejdere 3,6 45.283

Alle 100 40.290

* Antallet af medarbejdere kan både rumme medarbejdere med og uden ledelsesansvar, som lederen er ansvarlig for.
** Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 9: Månedlig nettoløn fordelt efter antal ledere, som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2016

Ledere % Gns. nettoløn*

1 - 9 ledere 91,9 45.883 

10 - 20 ledere 8,1 52.071 

Alle 100 40.290 

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

I tabel 10 kan du se, hvad ledende sygeplejersker i kommunerne i gennemsnit har af tillæg – herunder faste til-
læg samt engangstillæg. Tillægget er indregnet i nettolønnen.

Faste tillæg er tillæg/løntrin, der gives til den enkelte ledende sygeplejerske ud over den fastlagte grundløn. 

Tabel 10: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne, 2016

 Faste tillæg Engangstillæg

Ledelsesniveau % Gns. kr. % Gns. kr.

Øverste (leder for organisation) 5,7 7.685 12,9 33.775

Mellemste (leder for ledere) 21,3 7.203 21,0 26.380

Nederste (leder for medarbejdere) 73,0 4.412 66,1 14.813

Alle 100 5.193 100 19.685
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Tabel 11: Månedlig nettoløn fordelt efter størrelsen af det budget, som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2016

Budget % Gns. nettoløn*

Under 20 mio. 58,4 39.530

20-50 mio. 25,3 43.969

50-100 mio. 9,0 47.634

Over 100 mio. 7,3 49.104

Alle 100 42.080

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Figur 5: Hvad er din faktiske arbejdstid?
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Pension
Den i overenskomsterne fastsatte pension på området er 15,18 % eller 16,83 % afhængig af indplacering. Hvis du 
har valgt fritvalgstillægget på 0,34 % som pension, er satserne enten 15,52 % eller 17,17 %.
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Ansat i staten

I afsnittet herunder finder du tal for ledende sygeplejersker, der er ansat i staten. Vi har desværre ikke modtaget nok 
besvarelser fra statsansatte til at udarbejde valide data i forhold til lederansvar, faktisk arbejdstid og budgetstørrelse. 

Månedsløn
Få et overblik over statsansatte lederes månedsløn i forhold det antal medarbejdere, som den enkelte leder er 
ansvarlig for. 

Nettolønnen er i de følgende tabeller den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 12: Månedlig nettoløn i kr. i staten, 2016

 Gns. nettoløn*

Staten 41.222 

* Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

Tabel 13: Månedlig nettoløn fordelt efter antal medarbejdere* som lederen er ansvarlig for i staten, 2016

Medarbejdere % Gns. nettoløn**

Under 10 medarbejdere 33,3 32.409

Over 10 medarbejdere 66,7 45.629

Alle 100 41.222

* Antallet af medarbejdere kan både rumme medarbejdere med og uden ledelsesansvar, som lederen er ansvarlig for.
** Nettoløn er den faste løn inklusiv tillæg, eksklusiv pension.

I tabel 14 kan du se, hvad ledende sygeplejersker i staten i gennemsnit har af tillæg – herunder faste tillæg samt 
engangstillæg. Tillægget er indregnet i nettolønnen.

Faste tillæg er tillæg/løntrin, der gives til den enkelte ledende sygeplejerske ud over den fastlagte grundløn. 

Tabel 14: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. i staten, 2016  

 Faste tillæg Engangstillæg

Ledelsesniveau % Gns. kr. % Gns. kr.

Staten 100 7.161 60 36.623

Pension 
Den i overenskomsterne fastsatte pension på området er 18,0 %, dog 17,3 % for SOSU-ledere.
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