
 

 

 

Løn enquete – KMO 2016 
 

Overlæge (n=7 respondenter fra 4 regioner) 

 

Gennemsnitlige løntillæg gennemsnit median range 
(pr/måned) 

Funktionstillæg (hele dkr)   1,996 dkr 2000 dkr (min 0 max 5612) 

Kvalifikationstillæg (hele dkr) 2,378 dkr 2800 dkr (min 0 max 4513) 

Resultatløn (hele dkr)   6,000 dkr 0 dkr (min 0 max 42000) 

Vagtudbetaling (hele dkr)  7,476 dkr 7000 dkr (min 4648 max 13000) 

Andre tillæg (hele dkr)   860 dkr 0 dkr (min 0 max 4300) 

 

Personlig rejse/videreuddannelses konto pr. år ? 

Værdi   12429 dkr  0 dkr (min 0 max 40000) 

 

Arbejdstid; 

Gennemsnitlig arbejdstid pr. uge 45  (min 37 max 55) 

 

Hvor mange dage i 2015 anslår du, at du anvendte på 
kursus/konference/efteruddannelse ? 

Antal dage   10  (min 5 max 15) 

 

Ved arbejde med flere tjenestesteder, hvordan honoreres evt. forøget rejsetid  
(fratrukket 1 time jvnf. overenskomsten) ? 

Indregnes i arbejdstid  3 

Udbetaling (438,51 kr. pr. time) 0 

Arbejder kun på 1 tjenestested 4 

 

Ved kørsel i egen bil ved regelmæssig ekstern konference aktivitet på anden 
matrikel ydes; 

Kørsel (lav sats)  3 

Kørsel (høj sats)  1 

Ingen kompensation  0 

Har ikke eksterne konferencer 3  

 

Er der seniorordning på din arbejdsplads ? 

Ja, er selv på seniorordning  1 

Ja, men er ikke selv på seniorordning 0 

Nej, der er ingen seniorordning 2 

Ved ikke   4 
  



 

Side 2 af 3 

Løn enquete – KMO 2016 
 

Lægelige chefer (n=5 respondenter 4 regioner og SSI) 

(Ledende overlæger, Kliniske professorer og Specialeansvarlige overlæger) 

 

Gennemsnitlige løntillæg gennemsnit median range 
(pr/måned) 

Funktionstillæg (hele dkr)   2594 dkr 2136 dkr (min 1866 max 4257) 

Kvalifikationstillæg (hele dkr) 4138 dkr 2192 dkr (min 0 max 13016) 

Resultatløn (hele dkr)   0 dkr 0 dkr (min 0 max 0) 

Vagtudbetaling (hele dkr)  10247 dkr 11701 dkr (min 4317 max 13266) 

Andre tillæg (hele dkr)   9178 dkr 9657 dkr (min 0 max 17396) 

 

Personlig rejse/videreuddannelses konto pr. år ? 

Værdi   7333 dkr  0 dkr (min 0 max 22000) 

 

Arbejdstid;    

Gennemsnitlig arbejdstid pr. uge 50  (min 40 max 60) 

 

Hvor mange dage i 2015 anslår du, at du anvendte på 
kursus/konference/efteruddannelse ? 

Antal dage   9  (min 5 max 15) 

 

Ved arbejde med flere tjenestesteder, hvordan honoreres evt. forøget rejsetid  
(fratrukket 1 time jvnf. overenskomsten) ? 

Indregnes i arbejdstid  2 

Udbetaling (438,51 kr. pr. time) 0 

Arbejder kun på 1 tjenestested 3 

 

Ved kørsel i egen bil ved regelmæssig ekstern konference aktivitet på anden 
matrikel ydes; 

Kørsel (lav sats)  0 

Kørsel (høj sats)  3 

Ingen kompensation  0 

Har ikke eksterne konferencer 2  

 

Er der seniorordning på din arbejdsplads ? 

Ja, er selv på seniorordning  0 

Ja, men er ikke selv på seniorordning 4 

Nej, der er ingen seniorordning 0 

Ved ikke   1 
  



 

Side 3 af 3 

Løn enquete – KMO 2016 
 

Afdelingslæger (n=2 respondenter fra 2 regioner) 

 

Gennemsnitlige løntillæg gennemsnit median range 
(pr/måned) 

Funktionstillæg (hele dkr)   3480 dkr  

Kvalifikationstillæg (hele dkr) 493 dkr  

Resultatløn (hele dkr)   Kun 1 respondent !! 

Vagtudbetaling (hele dkr)  6326 dkr  

Andre tillæg (hele dkr)   0 dkr  

 

Personlig rejse/videreuddannelses konto pr. år ? 

Værdi   0 dkr  

 

Arbejdstid;    

Gennemsnitlig arbejdstid pr. uge 44 

 

Hvor mange dage i 2015 anslår du, at du anvendte på kursus/konference/efteruddannelse ? 

Antal dage   6   

 

Ved arbejde med flere tjenestesteder, hvordan honoreres evt. forøget rejsetid  

(fratrukket 1 time jvnf. overenskomsten) ? 

Indregnes i arbejdstid  0 

Udbetaling (438,51 kr. pr. time) 0 

Arbejder kun på 1 tjenestested 2 

 

Ved kørsel i egen bil ved regelmæssig ekstern konference aktivitet på anden matrikel ydes; 

Kørsel (lav sats)  0 

Kørsel (høj sats)  0 

Ingen kompensation  0 

Har ikke eksterne konferencer 2  

 

Er der seniorordning på din arbejdsplads ? 

Ja, er selv på seniorordning  0 

Ja, men er ikke selv på seniorordning 1 

Nej, der er ingen seniorordning 0 

Ved ikke   1 

 

 

 


