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Om Lønbarometeret
Lønbarometeret er en lønstatistik, som viser gennemsnitslønnen og lønspredningen for offentligt ansatte
sygeplejersker på baggrund af arbejdsområde, stilling og arbejdsplads.
Find Lønbarometeret her: www.dsr.dk/Lønbarometer
Denne vejledning forklarer trin for trin, hvordan du bruger Lønbarometeret til at undersøge lønnen for
sygeplejersker, som er ansat i staten.
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1. Udfyld felterne
Ansat i staten
Arbejdsgiver
Vælg, om du vil kigge på lønnen i regioner, kommuner eller staten. Denne vejledning tager udgangspunkt i,
at du vælger ansatte i staten. Når du har valgt en arbejdsgiver, bliver de næste valgmuligheder tilgængelige.

Arbejdsområde
Sygeplejersker kan være ansat i staten inden for flere områder, på forskellige overenskomster. Start med at
vælge et af følgende arbejdsområder:
Arbejdstilsynet
Dansk Røde Kors Asylcentre
Forsvaret
Det er fx Forsvarets Sundhedstjeneste og VFK Hæren.
Kriminalforsorgen
Sygeplejersker ansat i fængsler.
Professionshøjskole
Dansk Sygeplejeråd har en overenskomst sammen med flere organisationer. Disse faggrupper indgår også
i resultatet.
SOSU-skole
Dansk Sygeplejeråd har en overenskomst sammen med flere organisationer. Disse faggrupper indgår også
i resultatet.
Styrelse i Sundhedsministeriet
Det er fx Styrelsen for Patientklager, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Søfartsstyrelsen
Universitet
Det er både projektsygeplejersker og akademiske stillinger med forsknings- og undervisningspligt.
Hvad hvis jeg ikke kan finde mit arbejdsområde?
Hvis der er færre end tre sygeplejersker med samme stilling inden for et arbejdsområde, har vi ikke adgang
til data om dem, og de er ikke med i Lønbarometeret. Det er for at sikre anonymiteten, så oplysningerne ikke
kan henføres til enkeltpersoner.

Stilling
Inden for ansættelsesområderne er der forskellige stillinger at vælge imellem, alt efter hvilken overenskomst der gælder.
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Stillinger på professionshøjskoler og SOSU-skoler
På professionshøjskoler og SOSU-skoler er der er mange stillinger at vælge imellem. Dette skyldes flere ting:
- Der er mange stillinger i overenskomsten.
- Der er flere faggrupper med i resultatet.
- Data stammer fra lønsystemerne på de enkelte arbejdspladser, som kan bruge stillinger og titler forskelligt.
Stillinger på øvrige arbejdsområder
På de øvrige arbejdsområder er der færre stillinger at vælge imellem.
- Stillingerne svarer til de lønindplaceringer, som er nævnt i overenskomsterne.
- Du kan godt have en titel på din arbejdsplads, som ikke er med i Lønbarometeret.
- Vælg den stilling, som svarer bedst til dig.
Hvad hvis jeg ikke kan finde min stilling?
Hvis der er færre end tre sygeplejersker med samme stilling inden for et arbejdsområde, har vi ikke adgang
til data, og de er ikke med i Lønbarometeret. Det er for at sikre anonymiteten, så oplysningerne ikke kan
henføres til enkeltpersoner.

Arbejdsplads
Hvis der er tre eller flere fuldtidsansatte med samme stilling på samme arbejdsplads, kan du få vist resultatet for den enkelte arbejdsplads.
Er der mindre end tre fuldtidsansatte, kan du ikke se resultatet af hensyn til anonymiteten for enkeltpersoner. Du kan i stedet vælge at se resultatet for alle inden for den stilling, du har valgt.

4

2. Resultater
Gennemsnitsløn og lønspredning
Gennemsnitsløn
Første del af resultatet viser gennemsnitslønnen fordelt på løndele. Resultatet er illustreret 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, centrale tillæg, lokale tillæg, midlertidige tillæg, engangsvederlag, andre tillæg
og pensionsbidrag.
- Ud for alle løndele kan man føre musen hen over det lille ”i” for at få en kort forklaring. Alle forklaringerne 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 feriegodtgørelse. Alle tal i Lønbarometeret er før skat, og brutto- og nettoløn handler i denne 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 nyuddannet.

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.

Midlertidige tillæg

Lokale tillæg kan være midlertidige, hvis de fx er knyttet til en tidsbestemt funktion, eller der
er tale om et åremålstillæg.

Engangsvederlag

Nogle lønelementer gives kun én gang. Det kan eksempelvis være resultatløn eller bonusser.

Bruttoløn

Den samlede løn uden overarbejde. Det vil sige inkl. pension og andre tillæg, men uden overarbejde. Alle tal i Lønbarometeret er før skat, og brutto- og nettoløn handler i denne her sammenhæng ikke om før og efter skat.

Andre tillæg

På statens område dækker ”andre tillæg” overvejende over variable ulempetillæg, natpenge,
belastningstillæg, mv.

Pensionsbidraget

Pensionen indeholder både eget- og arbejdsgiverbidrag samt pensionen af særydelser. ATP er
med i pensionen. 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 lønninger, 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 laveste

5

til højeste løn. Lønspredningen viser lønnen en fjerdedel inde i rækken, i midten og tre fjerdedele inde. De
tre nedsalgspunkter hedder 25% kvartil, medianen og 75% kvartil.
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 staten viser lønspredningen den faste løn. Det vil sige grundløn, faste tillæg (centrale og lokale) og
pensionsbidrag.
Hvad hvis jeg ikke kan se lønspredningen?
Nogle gange er der ikke nok personer i datasættet til at vise lønspredningen. Der skal være mindst tre 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 nettolønnen og bruttolønnen, ikke de enkelte løndele.
- Det er kun tallene i boksen ”Er du deltidsansat?”, der ændrer sig, ikke gennemsnitslønnen og lønspredningen i resultatet 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 staten stammer fra lønoverblik.dk.
Tallene i Lønbarometeret opdateres en gang i kvartalet.
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 og andre tillæg.
- Overarbejde er ikke taget med i Lønbarometeret.
- Resultaterne er baseret på månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte sygeplejersker. Det
vil sige, at timelønnede og fleksjobbere mv. ikke er med i statistikken.
- For ansættelsesområderne Professionshøjskole og SOSU-skole er der andre faggrupper med i resultatet,
som er dækket af den samme overenskomst som sygeplejerskerne
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Har du spørgsmål eller
kommentarer til Lønbarometeret?
Send dem til lønbarometer@dsr.dk

