
Nyt fra din kredsbestyrelse – april 2022     
 
Nye tiltag for nyuddannede og stor fokus på FEA 

 
Det skal være lettere at få adgang til de mange muligheder fagforeningen tilbyder, når 
man er ny i faget. Med udgangspunkt i egne mindre gode erfaringer var emnet om 
introduktion til fagforeningen i fokus på kredsbestyrelsens møde den 19.april. 7 
medlemmer meldte sig til en arbejdsgruppe, heriblandt Rikke Busk, der til dagligt 
arbejder i Horsens kommune.  
 

- Vi har på en temadag fået mange gode input til, hvordan overgangen fra 
studerende til nyuddannet kan gøres mere glidende. Vi vil i arbejdsgruppen 
tage fat på at iværksætte konkrete tiltag. Udgangspunktet er, at vi skal være 
mere synlige og til stede ude der, hvor medlemmerne arbejder. Eksempler kan være fredagscafeer som 
supplement til den ringeaften kredsen i forvejen har målrettet mod nye sygeplejersker, fortæller Rikke 
Busk.  

 
Udover en større tilstedeværelse rent fysisk er en drejebog for, hvad en fagforening kan bruges til også på 
tegnebrættet. Udgangspunktet for arbejdet er hele tiden at bidrage med den viden medlemmerne har brug for, 
men måske ikke var klar over fagforeningen kan hjælpe med.  
 
Fortsat FEA-fokus og medbestemmelse 
 
Indgåelsen af den nye rammeaftale for FEA på det regionale område var også til debat på kredsbestyrelsesmødet. 
En aftale der fylder rundt om blandt medlemmerne, hvor holdningerne til det at tage ekstra vagter er mange og 
forskellige. Vibeke Bak er KB-medlem og FTR på AUH i Skejby.  
 

- Hvorfor har vi dem? Skal vi tage dem? Skyder vi ikke os selv i foden, når vi tager dem i forhold til vores 
lønkamp? Det er tre af de spørgsmål, der går igen rundt om blandt medlemmerne. Vi havde en drøftelse 
af, at det er vigtigt at fremhæve, at FEA kun indgås efter dialog med den lokale TR og medlemmerne på 
et givent afsnit. Det skal vi fortsætte med. Vi ser ikke, at det er at skyde os selv i foden i forhold til 
lønkampen. At tage FEA-vagter viser, at sygeplejersker gerne vil arbejde, hvis lønnen er den rigtige, 
forklarer Vibeke Bak.  

 
Der var i drøftelserne også fokus på, at arbejdsmiljø på et givent afsnit er en vigtig faktor i forhold til FEA. 
Hvordan vil en FEA-aftale påvirke muligheden for et sundt arbejdsmiljø er vigtigt at have fokus på, når man som 
medarbejdergruppe overvejer mulighederne for FEA.  
 
Mange muligheder for 1. Maj og anbefalinger til socialpsykiatriske tilbud 
 
Efter en sommer med 10 ugers strejke er solidaritet og fagkamp i frisk erindring hos mange medlemmer. På 
arbejdernes internationale kampdag er der i hele kredsen mange events og begivenheder. Der opfordres til at tage 
en kollega under armen og deltage i debatten. Kredsformand Anja Laursen taler ved store begivenheder i Aarhus 
og Silkeborg. Et overblik over begivenheder er samlet på kredsens hjemmeside samt oprettet som en 
facebookbegivenhed.  
 
Der blev på mødet i kredsbestyrelsen også godkendt DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til kommunale 
socialpsykiatriske botilbud. Et område KB i et længere forløb har haft fokus på og via input fra flere interessenter 
nu er kommet i mål med en række anbefalinger omkring. Anbefalingerne skal nu anvendes i arbejdet med at få 
øget fokus på, hvad sygeplejersker kan bidrage med på socialpsykiatriske tilbud.  
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