
Faggruppen for social- og sundhedsassistenter / 
beskæftigelsvejledere 

 

DELMØDE: 

 

Sted: Hotel Fredensborg   

Tid:       Torsdag den 27. april 2017 kl. 16.30 – 18.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om faggruppens virke i de forgangne år.  v/ Dorthe 

Pedersen 

Herunder afholdelse af arrangementer i 2015 – 2017 

 Dorthe fortæller omkring bestyrelsen og ny bestyrelse. Opdagede 

ret hurtigt at der var forhindringer i planlægning og at det gjorde 

at vi måtte aflyse et arrangement. Fortæller kort om alle 

arrangementer der har været i arrangeret. Der er ofte medlemmer, 

som melder til og ikke møder op, selvom der er brugerbetaling. 

Der er 581 medlemmer, faggruppen er meget efterspurgt, desværre 

blev det sidste hold ikke til noget, men der er nye hold, så hiv haft i 

kollegaer der har potentiale.   

 

 

2. Faggruppens økonomi.  v/ Rikke Knudsen 

Rikke fortæller om økonomi, hvordan pengene er brugt og hvad 

de er brugt til, der er for mange penge på kontoen, derfor holdes 

der en anderledes sommerfest, der er kom foreslag fra medlem 

om at sætte kontigent, så der ikke kommer for mange penge i 

kassen, det kan tages videre, men ikke besluttet, da pengene er 

gode at have hvis der er arrangementer der bliver dyrer. Andet 

medlem syntes kontigent skulle bibeholdes, så der kan blive lavet 

flere/gode arrangementer. 

  

3. Faggruppelandsmøde – orientering fra 2016 samt 2017 

Lizzie og Dorthe fortæller om punkt,  2016 det var et godt 

landsmøde og gode input for Assistenter. Der blev fortalt at man 

godt måtte sige nej til en opgave hvis man ikke syntes man er 

klædt godt på til det. 2017 var Lizzie afsted, da der ikke var 

nogen fra bestyrelsen der kunne. Hele landet var repræsenteret, 

der var etableret et fælles netværk, dette fungerede ikke 

optimalt, så der ses på det. Mening er at man skal kunne dele 



oplysninger på nettet. Der var meget forskel på elev kriterer. 

Patientombuddet- klagenævnet, der var lidt dunk i hovedet til 

UTH, det er vigtigt at man dokumentere alt uanset om man har 

tid eller ej. Der er lavet foldere og plakater for en Assistent. 

Medlem spørger ind til om man ved mere omkring merit, Dorthe 

svarer at der ikke ved mere om det, men at det er under 

udarbejdelse.Ledere har i dag skulle melde ind om der er 

potientiele medarbejdere som kunne få merit. 

 

4. Indkomne forslag.  

 

 

5. Rettelse. Målsætning for gruppen. 2 sociale og 3 faglige. 

Der er ikke kigget på denne siden 2012, så denne gennemgås om 

det stadig er sådan.  

Medlem kommentar – Forslag til at man under arrangementer, 

skrev som minimum antal, forslag om at reklamere for faget evt 

ved folkemødet, Dorthe svarer på at det kunne være en god ide, 

tages med videre. Forslag om et evt samarbejde med 

sygeplejeskolen. Forslag om akademi uddannelsen, bliver nævnt, 

dette tages med videre.Måske man kunne støtte til evt 

uddannelse, til dem der tænker at tage uddannelse. Kunne man 

støtte op om de personer der har været så uheldige at få en sag 

på sig, Dorrit svarer på dette, med at der kommer arrangement 

omkring dokumentation, så der kan man få lidt støtte og 

opbakning. Sidste linje skal slettes omkring FOA blad. Forslag 

om der står omkring hjemmesiden, dette vil blive arbejdet videre 

med. Forslag om at man fik en gave når man træder ud af FOA 

(efterløn), man får gave som nyuddannet. Medlem fortæller, det 

er ærgeligt at hjemmesiden ikke er opdateret, der ligger opslag 

fra 2012. Forslag om at der oprettes en gruppe på FB, hvor der 

også kommer arrangementer på.  Målsætning er godkendt på 

delmødet 27/4-2017 

 

5. Valg til faggruppen i forhold til vedtægter:   

Der blev fortalt lidt om det at være i bestyrelsen og hvad der 

laves, om der er andre der har lyst til at stille op.  

 

På valg er: 

a. Valg af bestyrelsesmedlem for 4 år – år 2017 - 2021 

Linda Kjær – Ønsker genvalg.  Linda er genvalgt. 

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 4 år – år 2017 - 2021   

Nyt medlem i bestyrelsen, Tina, for 4 år. 



Rikke Knudsen har som suppleant haft denne stilling i hendes 

valgperiode for 2 år – ønsker ikke genvalg. Lisa er også nyt 

medlem   

c.  Valg af 2 suppleanter for 2 år – på valg er:   

  1) Heidi Nielsen – Ønsker genvalg  Er genvalgt 

  2) Francisca Hougaard – Ønsker genvalg   Er 

genvalgt. 

Der er spørgsmål om der brug for en ekstra supplant, dette 

kan ikke gøres, da der i vedtægter står at der er 2 supplanter.                   
                          

6. Ønsker til arrangementer. Er der tilfredshed med fordelingen af 2 

sociale arr. Samt 3 faglige pr. år? Den motiverende samtale, 

kunne være en gd ide at hører noget om. Sundhedsplatform, 

kunne det være en god ide at hører om. Noget omkring 

smertebehandling. Psykofarmika, noget omkring hjerneskadede. 

Social tur (svampetur), familietur, melsted går som et 

arrangement. Fusions processer, sociale (biograf), 

motionsformer (forskellige former, så alle kan prøve forskelligt) 

Passe døende i eget hjem.  
 

7. Fri debat.  

 

Medlem bringer på banen omkring folk i den modne alder, nu 

når pensions alder er sat op, kunne man gøre noget for dem og 

hjælpe dem, til at holde ud, måske et område der er værd at 

komme omkring, kommentar at man som medlem af foa er 

medlem af pensam, som tager sig af dette, der findes en gruppe 

på pensam    . Anden kommentar fra medlem, lad os få flere 

unge til faget. Der er også nogle gode unge medlemmer, som ikke 

syntes de bliver behandlet godt, se ind ad og hjælp de unge godt 

på vej, så de fortsætter i faget. Brk regi arbejdes der på senior 

forsk.  
 

På faggruppens vegne tak for et godt møde og velbekomme. 

 
 


