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Vinterpakken rammer sygeplejersker både bredt og fokuseret
En aftale om udmøntning af regeringens milliardstore vinterpakke blandt medarbejdere i
Region Hovedstadens sundhedsvæsen faldt på plads fredag aften efter flere dages intense
forhandlinger.
Kredsformand Kristina Robins er godt tilfreds med aftalen, som både omfatter mange
sygeplejersker og tilgodeser afdelinger med stor vagtbelastning og mangel på medarbejdere.
Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden har sammen med syv andre faglige organisationer
deltaget i forhandlingerne om udmøntningen af de 312,4 mio. kroner, som er regionens andel
af vinterpakken.
Pengene udmøntes efter forskellige kriterier, som alle udløser et tillæg til lønnen ud over de
arbejdstidsbestemte ydelser. To tillæg er rettet mod at fastholde allerede ansatte og rekruttere
nye kvalificerede medarbejdere. Dertil kommer en forhøjelse af tillæg, som gives for at
arbejde på en afdeling med høj vagtbelastning, for at påtage sig ekstra arbejde og for at tage
vagter i hospitalernes interne vikarkorps.
Fastholdelse har prioritet
”Jeg vurderer, at rigtig mange sygeplejersker på regionens hospitaler bliver tilgodeset med
dette forhandlingsresultat. Det har været vigtigt for os, at flest mulige penge afsættes til at
fastholde sygeplejersker, som allerede er ansat, og at vi på sigt kan tiltrække flere. Vores
fokus er især på, at flere sygeplejersker bliver på jobbet og kan medvirke til at give
patienterne den pleje og behandling af høj faglig kvalitet, som de forventer”, siger Kristina
Robins.
Både bred og fokuseret aftale
”Mange sygeplejersker på de mest belastede og hårdt pressede afdelinger vil opfylde
betingelserne for at opnå tillæg efter de kriterier, vi alle er blevet enige om. Samtidig har det
været afgørende, at tillæggene har en størrelse, hvor de vil kunne mærkes hos den enkelte.
Min vurdering er, at det er lykkedes, så aftalen rammer både bredt og fokuseret. Det er jeg
godt tilfreds med”, siger kredsformand Kristina Robins.
Aftalen gælder i perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022
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