
Velkommen til 
Tips & tricks til din lønforhandling

VETERINÆRSYGEPLEJERSKERNES FAGFORENING



Lønforhandlingens faser

 Forberedelsen

 Forhandlingen

 Afslutning af forhandlingen – Opsummering og få din aftale på skrift

 Notér i din log bog så du kan fortsætte næste gang, hvor du slap 

denne gang

 Opfølgning – bliver aftalerne overholdt?



Forberedelsen
En god forberedelse udgør mindst den halve forhandling!

 Formlerne

 Lønstatistik

 Mit smertepunkt / drømmemål

 Kvalifikationer/Funktioner/Lønsystemet

 Hvilke kompetencer har du?

 Hvilke arbejdsopgaver har du?

 Forhindringer

 Gå aldrig tomhændet ud af forhandlingen!

 Forbered et forhandlingsnotat I kan underskrive



Lønforhandling i flere steps?
Slutter din forhandling nogensinde?

 Lønforhandling er en ALVORLIG ting!

 Opret en log bog hvor du noterer hver gang du har forhandlet, men 

også laver noter året igennem, hvis der kommer nye opgaver til.

 Du kan notere, hvad arbejdsgiver ønsker, du skal det kommende år 

– året efter, kan du påvise dine fremskridt

 Gør din indsats synlig – Italesæt jeres daglige indsats – del 
succeshistorier



Forberedelse – Formler
Hvordan dævlen er det nu, jeg regner det ud?

 Hvis du går ned i tid:

Månedsløn ex. 25.000 for 37 t omregnes til: 

Ex. 34 t pr. uge = 25.000 x 34/37= 22.972,97 kr. 

 Timeløn:

månedsløn (25000)/mdr. timetal (160,33t= fuldtid) = 155,92 kr./t

 Timetal pr. mdr.:

ex. 32 t. pr. uge = 32 x 4,33 = 138,56 t eller

Timetal pr. uge x 52 uger / 12 mdr. = 138,66 t



Lønstatistik og anciennitet
Hvad får de andre?

 Hvor mange år har du arbejdet i faget?

 Hvad får kollegerne?

 Hvor ligger gennemsnittet i Danmark?

 Er der afvigelser i min ”region”? 

 Find lønstatistikken på www.vspnet.dk i medlemssektionen

 Bed evt. arbejdsgiver om at finde statistikken for 

veterinærsygeplejersker på DDD´s hjemmeside

 Hvad skulle årsagen egentlig være til, at du ligger under 

gennemsnittet?

http://www.vspnet.dk/


Smertepunktet/Drømmemålet

 Hvilke ønsker har du til forhandlingen? (løn, arbejdsvilkår, 
kompetenceudvikling, andet… 

 Hvilken løn kunne du ønske dig?

 Synes du, du fortjener den løn? (hvis du ikke har overbevist dig selv, 
overbeviser du heller ikke din arbejdsgiver)

 Hvor ligger dit smertepunkt/Har du et smertepunkt?

 Hvor langt er du parat til at gå? 

 Vil du fortsætte din ansættelse, hvis den tilbudte løn er under din 
smertegrænse?? – altså vid hvor du har dig selv! MEN aldrig true med at 
sige op….



Kvalifikationstillæg
Lønsystemet

 Kvalifikationstillæg er varige og udgør en betaling for de faglige og 

personlige kvalifikationer samt kvaliteten i opgavevaretagelsen

Eksempler:

Anden brugbar uddannelse 

Faglige områder der selvstændigt kan bestrides

(adfærdsrådgivning, tandbeh., laboratoriearb., røntgen)

Særlig kvalitativ og/eller kvantitativ indsats

(salg, samarbejdsevner, omstillingsparathed, fleksibilitet)



Funktionstillæg
Lønsystemet

 Funktionstillæg er tidsbegrænset til den periode hvor funktionen 
udøves. Funktionstillægget er en betaling for en særlig funktion der 
løses.

Eksempler:

Ansvar for lagerstyring (indkøb af foder, medicin, utensilier)

Ansvar for administration (bogholderi, regnskab, løn, vagtplanlægning, 
elever, intern kommunikation mm.)

Ansvar for elevoplæring

Ansvar for vedligehold af klinik (teknisk apparatur, hygiejne)

Ansvar for arbejdsmiljø (udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger)

EDB-ansvarlig/superbruger

Personaleledelse



Hvad er dine 

kvalifikationer/kompetencer?

 Andre uddannelser

 Kurser / Efteruddannelser

 Tidl. erhvervserfaring

 Modenhed

 Hvad har du at tilbyde din arbejdsplads – fagligt/menneskeligt?

 Hvad er dine styrker og hvordan bruger du dem?

 Hvad er dine svagheder og hvordan håndterer du dem?

 Så igen – Er du berettiget til en lønstigning? Mærk i maven…. ;-)



Hvad er mine ansvarsområder / 

arbejdsopgaver?

 Hvilke af dem har du ALDRIG forhandlet på?

 Lønsystemet lægger op til at I forhandler på jeres 

opgaver/opgavemængde

 Lønsystemet lægger op til forhandling af jeres kvalifikationer



Opsamling
Gør din indsats synlig

 Når du forbereder dig, er det vigtigt, at du får overblik over hvad du 

kan, dvs. dine kompetencer, erfaring m.m.

 hvilke arbejdsområder og –opgaver, du har

 hvordan (og hvor godt) du løser dine opgaver

 hvordan du generelt bidrager til din arbejdsplads (fagligt og socialt)

 Skriv tingene ned og ”øv” dig på dem inden lønforhandlingen! 

 Skab dig et overblik og kog det hele ned til nogle få hovedpunkter, 

som du gerne vil tale og fortælle om under samtalen.

 Undgå for mange punkter og papirer på forhandlingsbordet 

(for så opnår du nemlig lige præcis det modsatte af overblik)



Forhindringer
Arbejdsgivers mulige undskyldninger og andet crap…

 Vi har ingen penge…

 Det her er jo ikke København…

 Alt hvad du laver er helt alm. Veterinærsygeplejerske arbejde, så vi 
giver ikke noget ekstra…

 Bla… bla… bla…

 Hvilken personlighed sidder du overfor?

 Hvordan vil du overvinde udenomssnak og dårlige undskyldninger



Gå ALDRIG tomhændet ud af en 

forhandling!

 Hvis ikke du kan opnå det du 

ønsker på lønnen… Så gå efter 

det næstbedste…

 Højere feriepenge%

 Flere feriefridage

 Højere pensions%

 Foder 

 Behandling af egne dyr

 Færre timer – samme løn – Frokost 

hvis ikke betalt i forvejen

 Træning i Fitness Center eller lign.

 Massør / Fys. behandlinger

 Fri telefon (Husk dog at sikre dit 

telefonnummer)

 Frokostordning / frugtordning

 Sundhedsordning

 Ekstra kursusdage / 

Efteruddannelse

 Kun fantasien sætter grænser



Forhandlingen
Vær en fleksibel forhandler

 Fortæl at du forventer en lønstigning, men vær også forberedt på at 

gå på kompromis. Dvs. start lidt højere ud end det du reelt forventer 
at få

 Få dit lønønske til at virke mindre fx ønsker du en lønstigning på 

1000 kr. kan du omregne det til stigning i timen: 

fuldtid = 1000 kr. / 160,33 = 6,25 kr. i timen

 Få det du kan tilbyde arbejdsgiver til at lyde stort – fx.  Det nye 
sundhedskoncept har nu 100 fast tilknyttede brugere dvs. du har en 

mer´ indtægt på 180.000 kr. årligt eller ….



Forhandlingen
Skab en god atmosfære

 Fremsæt dine krav og forslag

 Lyt til modparten

 Vurder arbejdsgivers argumenter, og fremsæt så dine 

modargumenter

 Vær imødekommende overfor de stærkeste argumenter fra din 
modpart, derved viser du at du lytter og er åben for, at I kan finde 

en løsning, I begge kan være tilfredse med (skab win/win)



Forhandlingen
Brug få argumenter og hold styr på følelserne

 Find de 3-4 bedste argumenter eller stærkeste kort du har på 

hånden og brug dem – gentag dem.

 Med for mange argumenter, kan du risikere at arbejdsgiver 

fokuserer på dine dårligste argumenter

 Tag ikke forhandlingen alt for personligt. Lidt humor kan måske virke 

positivt. I skal kunne se hinanden i øjnene uanset hvordan 

forhandlingen ender.



Forhandlingen
Taler I samme sprog?

 Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvad taler vi 

om? Er beløbet du nævner incl. Pension eller er det excl. Pension?

 Hvor lang tid har i afsat til forhandlingen. Sørg for at spørge om det 

hvis du ikke ved det. Undgå at arbejdsgiver kan rejse sig og gå til 

konsultationerne osv.

 Hvis arbejdsgiver er tøvende kan du fx dele beløbet op 

Lønstigning på 5 kr. nu og 5 kr. igen om 3-6 mdr.



Forhandlingen
Brug alternativerne – Gå aldrig tomhændet ud…

 Hvis forhandlingen ser ud til at ende uden en lønforhøjelse, så brug 

dine sidste alternativer til en lønforhøjelse. Mislykkes det, så sig du ser 

frem til en ny forhandling om senest et år, men evt. gerne før.

 Du har mulighed for at bruge arbejdsgivers argumenter til at 

forbedre dine argumenter eller dine kvalifikationer til næste år. 

Noter dem i din log bog.



Forhandlingen
Fortæl hvad du mener og repeter jeres resultat

 Hvis I er nået til en tilfredsstillende løsning, så fortæl at du synes om 
resultatet. Fortæl også, hvis du ikke er tilfreds. Brug dog aldrig trusler om 
at sige op.

 Repeter hvilken aftale i har indgået og skriv begge under på det stykke 
papir du har forberedt, hvis ikke arbejdsgiver har forberedt et 
forhandlingsnotat.

 Notatet skal indeholde:

Lønforhandling for navn: XXX XXX

Der er aftalt følgende lønstigning xx kr. pr. mdr. eller i timen fra 

den 01.11.2017 + jeres underskrifter og dato

 Aftal hvornår I skal forhandle næste gang



Pause i 10 min. 

Og så skal vi til noget lidt andet…..

Hvad skal vi forhandle på dine vegne til 

overenskomstforhandlingerne til næste 

sommer?



Hvad har VF forhandlet hjem de 

sidste 5 år?

 Pension af funktionstillæg samt kvalifikationstillæg (som 
gennemsnitligt udgør 6000 kr. af en veterinærsygeplejerskes løn)

 Samlet stigning på 1856 kr. på basislønnen

 5 kr. på forskudttidstillæg i weekender

 Pension under arbejdsgiverbetalt barselsperiode i 4+27 uger

 Pensionsordningen er blevet obligatorisk i Nordea, dette betyder 
væsentlig bedre pris på dækninger da vi er samlet i en ordning, 
samt en moderniseret ordning.

 Elevpakke til eleverne 

 3,5% lønstigning til eleverne fra 2012 til 2015 

og derefter 3,5% lønstigning inkl.. elevpakken



Skal vi forhandle fuld løn under 

barsel?

 Hvis I spørger mig – så nej! OG hvorfor nu ikke det?

 Beløbet fra fonden Barsel.dk er lige blevet hævet pr. 1. oktober 2017

 Dvs. vi nu kan have løn under barsel op til 165,15 kr. i timen. Dette 

svarer til 26.478,50 kr. pr. mdr.

 Vores gennemsnitsløn ligger på 26.888 kr. pr. mdr.

 Så lad os bruge pengene andre steder 

 Men hvad mener du?



Fridage
Alle slags…

 Omsorgsdage

 Barnets 1. hele sygedag

 Barnets 2. sygedag

 Feriefridage

De her dage koster knaster… ;-)



Hvad med basislønnen?

 Skal vi forsøge igen at få den hævet til 23.000 kr. for nyuddannede?

 Eller skal vi blot hæve den med de alm. stigninger? 

Dette kommer alle tilgode 

Fordel kan være ulempe!

Dette betyder, at når I alle får basisløns-stigninger, er det sværere for jer at 
forhandle jeres egne tillæg

Arbejdsgiver har det samme i lønposen, så når vi har forhandlet en stigning 
alle skal have, går det ud over den pose penge i selv skal forhandle fra



Pensionen
Skal vi forhandle procenten % lidt op?

 Hvad mener du?

 Arbejdsgiver bidrag 8,5%

 Dit eget bidrag 4,25%

 Skal vi ændre ved det?



Kender du løngarantiordningen?
Fordel kan være ulempe! – This is shit OR chanel!

 Den pr. 1. april 2015 opgjorte gennemsnitsløn for en fuldtidsansat 
veterinærsygeplejerske er 25.615 kr. I gennemsnitslønnen indgår basisløn, 
kvalifikationstillæg samt funktionstillæg.

 Såfremt den pr. 1. april 2018 opgjorte gennemsnitsløn (basisløn, 
kvalifikationstillæg samt funktionstillæg) for en fuldtidsansat 
veterinærsygeplejerske udgør mere end: 25.615 kr. + 363 (forhøjelsen af 
basislønnen pr. 1. januar 2016) + 390 (forhøjelsen af basislønnen pr. 1. august 
2016) + 520 kr. (forhøjelsen af basislønnen pr. 1. august 2017) = 26.888 kr. pr. 
måned for en fuldtidsansat veterinærsygeplejerske – vil det beløb, der ligger 
over 26.888 kr. pr. måned blive modregnet i forbindelse med forhandlingerne 
om fornyelse af overenskomsten i år 2018.

 Tilsvarende vil et beløb, der ligger under 26.888 kr. pr. måned indgå i forbindelse 
med forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten i år 2018.

 Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening indsamler lønoplysningerne på sædvanlig vis, det 
vil sige at mindst 250 veterinærsygeplejersker skal indgå i statistikken. Oplysningerne i excel-ark, 
der ligger til grund for udregningen af den gennemsnitlige månedsløn gøres tilgængelig for 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening i anonymiseret form. 



Altså mener du det?
Kan vi risikere at løngarantiordningen er negativ?

 JA, det kan vi risikere

 Meeen jeg tror ikke det sker i 2018

 I skal bare vide, at det kan ske… 



That´s all folk´s
TAK for i aften

 TAK for din tid – Tak til jer der kom – Tak til jer der lyttede med

 Jeg håber, du blev klogere på din lønforhandling

 Vi ses igen til medlemsmøde i marts 2018 og taler om 

overenskomstforhandlingerne igen

 Skriv dine ønsker og ideér til mig på vf@forbundet.dk

 Kom godt hjem

mailto:vf@forbundet.dk

