
Nyt fra din kredsbestyrelse      
 
Fokus på Vinterpakke og kongresseminar 
 
Fredag den 21. januar 2022 holdt kredsbestyrelsen 
virtuelt møde. Forberedelse til kongresseminar senere på 
måneden var på dagsordenen. 
 

- Kongresseminaret er planlagt med en række 
sessioner omkring centrale emner for faget. 
Fællesskab, ligeløn, sygeplejerskemangel og 
politisk ansvar for DSR´s økonomi. 
Kredsbestyrelsen drøftede de fire emner, herunder fokus på hvad fremtidens kerneopgaver er 
for faget, samt i hvilken retning vi som DSR ønsker at udvikle faget. En ting der blev 
fremhævet var, at vi skal tænke vores fag ind i en fremtid, hvor mangel på sygeplejersker er et 
vilkår. Når mangelsituationen er et uomtvisteligt faktum, er det vigtigere end nogensinde, at 
vi er skarpe på vores kerneopgave. Den skarphed skal skabe forståelse for vores betydning 
hos den almindelige samfundsborger, lyder det fra KB-medlem og TR i Silkeborg Kommune 
Dorthe Jespersen.  

 
Derudover blev det italesat, at der med fordel kan være fokus på dialog og inddragelse af medlemmer 
frem mod kongressen i maj måned. En dialog og inddragelse der skal sikre sammenhængskraften i 
hele DSR. Dette kan foregå både i de enkelte kredse, men også via et samarbejde på tværs.  
 
FEA og Vinterpakke 
 
FEA og Vinterpakken har den senere tid fyldt meget både internt i DSR og i medierne. Derfor var 
begge emner på dagsordenen ved mødet i kredsbestyrelsen.  
 

- Vi havde en drøftelse af, hvilke strategiske overvejelser der skal til i en eventuel videre 
forhandling om FEA-aftalen, der udløber den 31.1.2022. Vinterpakken er et tydeligt eksempel 
på, hvordan ekstra lønkroner ikke bliver fordelt lige mellem alle sygeplejersker. Vi havde en 
debat om vigtigheden af, at vi går i dialog med medlemmerne om dette emne. Vi skal være 
med til at skabe en forståelse for, hvorfor vi ikke nødvendigvis kan få løftet alle sygeplejersker 
lige meget samtidigt. Det blev også bemærket, at der skal være opmærksomhed på de 
kommunale sygeplejersker, der ikke er en del af Vinterpakken, men også vil være en del af 
håndteringen af borgere med Covid, fortæller KB-medlem og FTR i Aarhus Kommune Kirsten 
Blåbjerg.  

 
Der blev derudover også drøftet ”1000 flere sygeplejersker”. Her vil kredsbestyrelsen følge 
regeringens plan, da der er stor usikkerhed og undren over, hvordan opgørelsen foretages. Flere bød 
ind med, at deres område ikke har mærket det øgede antal sygeplejersker. Derudover blev der drøftet 
institutionsplan for VIA, hvor fokus er på at skabe balance mellem uddannelses- og praktikpladser. 
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