
 

  

 

Nordens sygeplejersker kalder på politisk handling for at stoppe ulige løn 
 

Sygeplejerskerne i de seks nordiske lande, samlet under Sygeplejerskernes Sammenslutning i Norden, står 

sammen om en fælles appel til de nordiske landes regeringer og politikere om at gøre op med den helt 

urimelige lønforskel mellem kvindedominerede fag og mandsdominerede fag med samme 

uddannelsesniveau. 

 

En gennemgang af lønforholdene i de nordiske lande1 viser, at lønforskellen mellem mænd og kvinder med 

uddannelser på bachelorniveau er omkring 20 procent i de nordiske lande. Det gennemgående billede er, at 

de typiske kvindefag, som f.eks. sygeplejersker, altså ligger på et lønniveau, som er omkring 4/5 af lønnen i 

mandefag på samme uddannelsesniveau.  

 

Det er et gennemgående træk for de nordiske arbejdsmarkeder, at løndannelsen sker i frie forhandlinger 

mellem arbejdsmarkedets parter. Den model har vi meget stor respekt for. Men historien viser desværre, at 

når det gælder ulige løn for lige uddannelse, kan de frie forhandlinger ikke levere løsningen. Vi står med et 

politisk skabt problem fra tiden, hvor kvinder ikke blev regnet som forsørger. Derfor kræver vi – på vegne 

af de 320.000 sygeplejersker i norden – politisk handling. 

 

Udviklingen i sundhedssektoren her i det 21. århundrede betyder, at sygeplejerskerne kommer til at spille 

en endnu større rolle i fremtiden. Ikke desto mindre er manglen på sygeplejersker i de nordiske lande et 

faktum. Politikere og beslutningstagere kan derfor ikke ignorere den store betydning af ordentlige løn- og 

arbejdsforhold, når det gælder rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.  

 

Den ulige løn til sygeplejersker var på dagsordenen allerede på SSNs stiftende møde helt tilbage i 1920. Nu 

– næster 100 år senere – er det på tide, at politikerne i Norden viser modet til at gøre op med fortidens 

uligheder og giver sygeplejersker den løn og anseelse, som de fortjener. 
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