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Om Lønbarometeret
Lønbarometeret er en lønstatistik, som viser gennemsnitslønnen og lønspredningen for offentligt ansat-
te sygeplejersker og radiografer i hele landet på baggrund af stilling, lønforløb og anciennitet.

Find Lønbarometeret her: www.dsr.dk/Lønbarometer

Denne vejledning forklarer trin for trin, hvordan du bruger Lønbarometeret til at undersøge lønnen for 
ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner.
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1. Udfyld felterne  
Ikke ledende i region/kommune

Arbejdsgiver
Vælg, om du vil kigge på lønnen i regionerne eller kommunerne. Når du har valgt en arbejdsgiver, bliver 
de næste valgmuligheder tilgængelige. 

Ledende eller ikke-ledende
I kommuner og regioner følger ledere og ikke-ledende sygeplejersker og radiografer hver deres overens-
komst. Denne vejledning er for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer. 

Stilling 
Du kan vælge mellem følgende stillinger i Lønbarometeret: 

Alle
Viser landsgennemsnittet for alle ikke-ledende sygeplejersker og radiografer. Det vil sige for alle stillin-
gerne herunder.

Atypisk stilling
Hvis en stilling adskiller sig væsentligt fra andre stillinger i overenskomsten, kan man aftale at oprette en 
såkaldt atypisk stilling. Atypiske stillinger indeholder også andre faggrupper inden for Sundhedskartellet. 

Kandidatuddannet
For at blive ansat efter reglerne for kandidatuddannede, skal tre ting være opfyldt:
1) Det var uddannelsen som sygeplejerske eller radiograf, der gav adgang til at tage kandidatgraden.
2) Faget har betydning for beskæftigelsen.
3) Stillingen forudsætter en akademisk uddannelse. 
Kandidatuddannede indeholder også andre faggrupper inden for Sundhedskartellet. 

Radiograf
Hvis du er radiograf, skal du vælge radiograf som stilling, med mindre du er ansat i en atypisk stilling 
eller har en kandidatgrad.

Sygeplejerske
Langt størstedelen af sygeplejerskerne er ansat under stillingen sygeplejerske. Du skal vælge sygeple-
jerske som stilling, med mindre du er ansat i en atypisk stilling, har en specialuddannelse godkendt af 
Sundhedsstyrelsen eller en kandidatgrad.  

Sygeplejerske med specialuddannelse
Sygeplejersker med en specialuddannelse har deres eget lønforløb. Der skal være tale om en specialud-
dannelse, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, som er relevant for stillingen og anvendes i arbejdet. 

Sundhedsplejerske
I kommunerne har sundhedsplejersker deres egen stillingskategori. Lønforløbet er magen til sygeple-
jersker med specialuddannelse. 

Hvad hvis jeg ikke kan finde min stilling? 
Hvis du er i tvivl om hvilken stilling, du skal vælge, er der størst sandsynlighed for, at du skal vælge 
sygeplejerske.

Stillingerne i Lønbarometeret svarer til de stillinger, som er nævnt i overenskomsten. Du kan godt have 
en titel på din arbejds plads, som ikke er med i Lønbarometeret. Det kunne fx være udviklingssygeple-
jerske eller klinisk vejleder. 

Langt størstedelen af sygeplejerskerne er ansat under stillingen sygeplejerske i overenskomsten. 
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Lønforløb
De forskellige stillinger i overenskomsten har knyttet lønforløb til sig. Det kan være indplacering på 
bestemte løntrin, højere løntrin efter et vist antal års erfaring og tillæg på baggrund af erfaring, kvalifi-
kationer eller funktioner. 

Der kan godt være aftalt andre lønplaceringer lokalt på arbejdspladsen eller særlige løntrin for fx selvtilret-
telæggende sygeplejersker i kommunerne. Derfor kan man for nogle af stillingerne vælge flere lønforløb.

Du kan se de tilgængelige lønforløb i skemaet. Det almindelige lønforløb fra overenskomsten er marke-
ret med fed. Der er flere løntrin i nogle af lønforløbene, fordi man stiger i løn, når man har et vist antal 
års anciennitet.

Stilling Lønforløb i regioner Lønforløb i kommuner

Alle Alle Alle

Atypisk stilling Særligt lønforløb Særligt lønforløb

Kandidatuddannede Trin A4, A5, A6, A8 Trin A4, A5, A6, A8

Radiograf Alle
Trin 4 til 6
Trin 08

Sygeplejerske Alle
Trin 4 til 6
Trin 07
Trin 08

Alle
Trin 4 til 7
Trin 08
Trin 09

Sygeplejerske med 
specialuddannelse

Trin 05 til 07 Trin 05 til 08
Trin 09

Sundhedsplejerske Alle 
Trin 05 til 08
Trin 9

Anciennitet
Når du har valgt et lønforløb, kan du skrive antal års anciennitet ind. 

Hvordan udregner jeg min anciennitet?
Ancienniteten regnes som det antal år, du har haft arbejde i fast stilling som sygeplejerske eller radio-
graf på baggrund af grunduddannelsen. Det gælder også, hvis du har taget en specialuddannelse. 

Hvad hvis jeg har en kandidatuddannelse?
For kandidatuddannede tælles ancienniteten, fra du har bestået din kandidateksamen og har haft fast 
beskæftigelse, som kræver en akademisk uddannelse.

Hvilket resultat får jeg, hvis jeg ikke skriver min anciennitet?
Hvis du ikke skriver noget, får du gennemsnittet for alle med det lønforløb, du har valgt. Der er få per-
soner i datasættet, som ikke har oplysninger om anciennitet. De er med i resultatet, hvis du ikke taster 
antal års anciennitet. 

Hvad hvis resultatet alligevel vises uden anciennitet?
Hvis der er færre end fem personer med den anciennitet, du har skrevet, vises resultatet i stedet uden an-
ciennitet. Du får en melding oven over dit resultat, som fortæller dig, at der er for få personer i gruppen. 
Prøv eventuelt et antal år, som er tæt på det, du gerne ville se – måske er der nok i den gruppe. 
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2. Resultater  
Gennemsnitsløn og lønspredning 

Gennemsnitsløn
Første del af resultatet viser gennemsnitslønnen fordelt på løndele for hele landet. Resultatet er illustre-
ret med et cirkeldiagram, der viser, hvor mange procent hver del af lønnen udgør af den samlede løn.
- Lønnen er før skat for en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
- Deltidsansatte indgår i data med det antal timer, de har om ugen.
- Løndelene er: Grundløn, lokale tillæg, centrale tillæg, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pensi-

onsbidrag. 
- Ud for alle løndele kan man føre musen hen over det lille ”i” for at få en kort forklaring. Alle forkla-

ringerne er skrevet ind her med lidt mere tekst.

Begreb Forklaring

Nettoløn Den faste løn. Det vil sige løntrin og faste tillæg, men uden pension, særydelser og særlig fe-
riegodtgørelse. Alle tal i Lønbarometeret er før skat, og brutto- og nettoløn handler i den her 
sammenhæng ikke om før og efter skat.

Grundløn Dit grundlønstrin er fastsat i din overenskomst, men kan lokalt aftales til at være højere. Det 
udgør typisk størstedelen af lønnen. Grundløn skal ikke forstås som startlønnen som nyud-
dannet.

Centrale tillæg Der er en række tillæg i overenskomsten, som du automatisk får. De udgør typisk en mindre 
del af lønnen. Centrale tillæg kan forekomme på grund af anciennitet, kvalifikationer eller 
funktioner.

Lokale tillæg Der kan forhandles tillæg lokalt på den enkelte arbejdsplads. Lokale tillæg udgør en større del 
af lønnen i lokalt aftalte lønforløb og for dem med meget erfaring.

Bruttoløn Den samlede løn uden overarbejde. Det vil sige inkl. pension, særydelser og særlig feriegodt-
gørelse, men uden overarbejde. Alle tal i Lønbarometeret er før skat, og brutto- og nettoløn 
handler i den her sammenhæng ikke om før og efter skat.

Særydelser Genetillæg for arbejde om aftenen, natten, i weekenden og for rådighedstjeneste, men det kan 
også være godtgørelse for forsinkede varsler, omlagte timer eller inddraget fridøgn. Sygeple-
jersker, som ikke arbejder i døgnvagter, har ikke særydelser. De trækker andelen ned.

Særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse er aftalt til 1,95-2,3%, men har en lidt lavere andel af lønnen i Lønba-
rometeret, fordi den kun regnes af den ferieberettigede løn. Særlig feriegodtgørelse udbetales 
på bestemte tidspunkter af året, men er delt ud pr. måned i resultatet.

Pensionsbidraget Pensionen indeholder bådet eget- og arbejdsgiverbidrag samt pension af særydelser. ATP er 
ikke med. Pensionssatsen er højere i overenskomsten end i resultatet i Lønbarometeret, fordi 
der er løndele, som ikke er pensionsgivende.

Lønspredning 
Gennemsnitslønnen kan blive trukket i den ene eller anden retning, hvis der er meget høje eller lave lønnin-
ger, som skiller sig ud fra resten. Derfor kan man bruge lønspredningen til at vise, hvordan lønningerne, der 
ligger til grund for gennemsnittet, fordeler sig.  
Forestil dig, at alle lønningerne, som passer til de kriterier, du har valgt, blev stillet op i en række fra la-
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veste til højeste løn. Lønspredningen viser lønnen en fjerdedel inde i rækken, i midten og tre fjerdedele 
inde. De tre nedsalgspunkter hedder 25% fraktil,  median og 75% fraktil. 

25% fraktil
Den lavestlønnede fjerdedel tjener beløbet ved nedre kvartil eller mindre. 

Median
Den ene halvdel tjener mindre end medianen. Den anden halvdel tjener mere. Medianen er ikke det 
samme som gennemsnittet. Den kan både være højere eller lavere.

75% fraktil
Den højestlønnede fjerdedel tjener beløbet ved øvre kvartil eller mere. 

I kommuner og regioner viser lønspredningen nettolønnen.

Hvad hvis jeg ikke kan se lønspredningen?
Nogle gange er der ikke nok personer i datasættet til at vise lønspredningen. Der skal være mindst fem per-
soner pr. nedslagspunkt for at sikre anonymiteten, så oplysningerne ikke kan henføres til enkeltpersoner.

3. Er du deltidsansat?
Her kan du skrive et andet ugentligt timeantal for at se, hvad gennemsnitslønnen ville være.
- Der vises kun nettoløn og bruttoløn, ikke de enkelte løndele.
- Det er kun tallene i boksen ”Er du deltidsansat?”, der ændrer sig – ikke gennemsnitslønnen og løns-

predningen ovenfor.
- Der er tale om en beregning, hvor gennemsnitslønnen bliver sat forholdsmæssigt ned i forhold til 

det indtastede timetal.
- Det er ikke en selvstændig statistik, som kun har deltidsansatte med.

4. Bag om tallene
- Tallene i Lønbarometeret for kommuner og regioner stammer fra KRL – Kommunernes og Regioner-

nes Løndatakontor. 
- Tallene i Lønbarometeret opdateres en gang i kvartalet med data for februar, maj, august og novem-

ber. 
- Lønningerne i Lønbarometeret er før skat for en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
- Brutto- og nettoløn handler i denne her sammenhæng ikke om før og efter skat, men om lønnen 

med eller uden pension, særydelser og særlig feriegodtgørelse.
- Overarbejde er ikke taget med i Lønbarometeret.
- Resultaterne er baseret på månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte sygeplejersker 

og radiografer. Det vil sige, at timelønnede, elever og ekstraordinært ansatte (fx fleksjobbere) ikke er 
med i statistikken.

- Resultaterne for stillingerne Atypisk stilling og Kandidatuddannet indeholder andre faggrupper fra 
Sundhedskartellet end kun sygeplejersker og radiografer.  

Læs endnu mere om tallene og hent de bagvedliggende tabeller på Bag om Lønbarometeret, som du 
kan finde på dsr.dk/Lønbarometer.
 



Har du spørgsmål eller 
kommentarer til Lønbarometeret?
Send dem til lønbarometer@dsr.dk


