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Notat: Fejl i lønseddel 

DSR Analyse og MEGAFON har i perioden 1. til 17. oktober 2015 gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af DSRs medlemspanel. Samlet deltog 2.124 

medlemmer i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 49 %. Undersøgelsen 

indeholdt en række spørgsmål om forskellige emner. Dette notat afrapporterer 

undersøgelsens resultater af deltagernes svar på et spørgsmål om fejl i lønsedler. Notatets 

konklusioner er:  

 

1. Hver tredje (35 %) sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønseddel inden for det 

seneste år. Det svarer til at ca. 20 000 sygeplejersker hvert år oplever en fejl i deres 

lønseddel. 

2. Flest har oplevet fejl i deres lønseddel blandt sygeplejersker uden ledelsesansvar 

Hver tredje sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønseddel inden for det seneste år. 

Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet er blevet stillet spørgsmålet: ”Har du inden for det 

seneste år oplevet fejl i din lønseddel?”. Jf. figur 1 herunder svarer 35 % ja til spørgsmålet, 

mens godt halvdelen (45 %) svarer nej. Forholdt til det samlede antal af erhvervsaktive 

sygeplejersker ansat i faget, svarer det til at ca. 20.000 sygeplejersker hvert år oplever fejl i 

deres lønseddel1.  

 

Figur 1. Har du inden for det seneste år oplevet fejl i din lønseddel? 

 
Anm: N= 1.744. Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet. Andelen, der svarer ja til spørgsmålet, er stort set 

uændret fra 2013 (36 %) og 2014 (33 %). Kilde: DSR Analyse og MEGAFON oktober 2015. 

 

Det er primært sygeplejersker med basis og specialfunktioner, der oplever fejl i deres 

lønseddel (39 %), hvorimod det blot er 13 % af sygeplejersker med ledelsesfunktion har 

oplevet det samme – se tabel 1 herunder. 

 

                                                      
1 Antal sygeplejersker ansat i faget pr. 1. januar 2014: 59.763. 
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Tabel 1. Har du inden for det seneste år oplevet fejl i din lønseddel? (fordelt på stilling) 

 Basis/special Ledende Øvrige Total 

Ja 39% 13% 21% 35% 

Nej 39% 83% 68% 45% 

Ved ikke 22% 4% 11% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Anm:N=1.744. Alle erhvervsaktive medlemmer i panelet. Forskellene mellem grupper er statistisk signifikant på  

p<0,005-niveau (via Chi2-test). Kilde: DSR Analyse og MEGAFON oktober 2015. 

 


