
Statistik rapport indsamlet i maj 2021 
 
 

Denne statistik inkluderer alle besvarelser og omfatter nedenfor nævnte grupper: 
 

• Veterinærsygeplejersker 
• Veterinærsygehjælpere 
• Veterinærsygeplejerske-elever 
• Klinikassistenter/dyrepassere mm. ansat i praksis 
• Bruger vsp. uddannelsen, men udenfor praksis 

 

 

Har du været på barsel indenfor det seneste år 

 
 
 

Er du ansat på kontrakt/overenskomst mellem DDD og 

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening:  

 

 
 

Er du ansat på kontrakt/overenskomst mellem DDD og 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening:   

Hvis ikke - Skriv venligst hvilken: 
 
 

• Aktionærkontrakt 
• 3F-overenskomst for offentligt ansatte på Hospital for Familiedyr 
• Uddannelsesaftale/elev overenskomsten 

• Klinikkens egen standardkontrakt 

• Colgate-Palmolive kontrakt 
• Funktionærkontrakt 
• Laborantkontrakt 
• Konsulentkontrakt 
• 3F-overenskomst med Dyrenes Beskyttelse 

 
 



Får du ARBEJDSGIVER-pension iflg. overenskomsten for 

veterinærsygeplejersker og -hjælpere 

 

 

Får du ARBEJDSGIVER-pension der er højere end 8,5%?  

- Skriv hvor meget i % 
 

• 9,5 % 
• 10 % 
• 11,19 % 
• 11.75 % 
• 12 % 

• 17 % 
 

Får du ARBEJDSGIVER-pension der er lavere end 8,5 %?  

- Skriv hvor meget i % 
 

• 0,4 % 
• 2 % 
• 4,25 % 

• 4,50 % 
• 8 % 

 

Anciennitet efter eksamen (antal år siden du blev udlært): 

 

 

 

Har du betalt frokost: 

 



Har du aften-, nat- eller weekend/helligdags-arbejde (udover alm. åbningstider 

for klinikken) 
 
 

 
 
 

 
Har du indflydelse på, hvordan din arbejdstid placeres: 

 
 
 
 

 



Har du været til Medarbejder-Udviklings-Samtale (MUS) indenfor det seneste 

år: 

 

 

 

 

 

Har du været til personlig løn-forhandling indenfor det seneste år: 
 
 
 

 



Har du andre goder (fx. fri telefon, sundhedsforsikring, frokost-ordning eller 

lign.): 

 

 

Har du andre goder (fx. fri telefon, sundhedsforsikring, frokost-ordning eller 

lign.): - Andet – beskriv 
 

• Årlig personaleudflugt 
• En del sociale arrangementer som klinikken betaler 
• Selvbetalt sundhedsforsikring 154,50/ mdr. 
• Arbejdssko/tøj for 800 kr. pr. år 
• Fleksibel arbejdstid 

• Massør vi selv betaler, før der trækkes skat 
• Sundhedsforsikring vi selv betaler, før der trækkes skat 
• Frokost vi selv kan betale, før der trækkes skat 
• Intet 
• Sundhedsordning-kaffe-frugt, betaler vi selv 
• Betalt Tlf. som beskattes  

• Rabat på foder 
• Tandlægeforsikring 
• 50% på foder 
• Morgenmad og kage en dag om ugen 
• Betalt frokost en dag om ugen 

• Gode efteruddannelsesmuligheder 
• Foder med rabat, men det afhænger også af de forskellige aftaler med vores konsulenter. 

• 20 % rabat i petshoppen 
• Får 100 kr pr sundhedsabonnement der sælges til hund/kat 
• Computer 
• Bonus 
• Indflydelse på fridage 
• Ekstra omsorgsdage ved fx barns sygdom 



• Fri morgenbrød 

• Frokostordninger med egenbetaling på ca. 230 - 350 kr./mdr. 
• Fri på fødselsdag 
• Bagerrugbrød hver dag til frokost og ofte kage/snacks 
• Firmabil 
• Jævnligt køber klinikken frokost/kage til alle   

• Vagthonorar pr. indlagte patient 
• Der er altid noget lækkert, hvis vi har behov for det 
• Gratis behandling af egne dyr 
• Morgenmad 
• Gratis behandling af egne dyr uanset omfang 
• Hvis eget dyr er forsikret, betaler klinikken min selvrisiko + andet forsikringen ikke dækker 

• Betalt frokost i 6-10 sommeruger 
• Betalt fridag fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
• Behandling af egne kæledyr til materialepris 

 

 

Er du: 

 

 

 

Er du: - Andet 
 

• Mellemleder 
• Klinikmanager/Personaleansvarlig 
• Dyrepasser 
• Rehab.uddannelse fra Norges Veterinærhøjskole 

• Hundemassør 
• Fysioterapeutuddannelse fra Sverige 
• Ncert Emergency and Critical Care 
• Udenlandsk anæstesititel 
• Uddannet tandklinikassistent 
• Veterinær bioanalytiker- laborant/Gammel vsp. Uddannelse 

 

Køn 

 



 
 

Hvilken region kommer du fra: 

 

 

 

Hvilken praksis arbejder du i: 

 

 

 

Samlet status 

 


