
 

 
Årsmøde 2014 

for Sygehjælper Faggruppen 

Tirsdag den 27. maj, 

 Fabriksvej 1, Rønne 
Tema: 

- Faggruppens virke 2013 

- Jubilæumsliste 2014-2016/Statistik 2014 
- Kontingentsatser 2014 

- Referat fra Årsmødet 2014 
 

 

 
25 års jubilæum 

som sygehjælper 
 Vi ønsker tillykke med 25 års  

 Jubilæum som uddannet 
 Sygehjælper til følgende, 

 vil modtage, en krukke 
 Fra Hjorts Fabrik, skænket 

 Af sygehjælpernes Faggruppe 
Jubilæumsliste 

2014-2015-2016 
 

Årgang 1989/Jubilæumsliste 2014 

 
 1 – 5 Annette Blom Andersen, 3700 

30 – 4 Ulla Marian Nimb Bech, 3730 
1 – 5 Aase A. Holm, 3730 

1 – 5 Hanna Larsen, 3700  
1 – 9 Lissy Holm Madsen, 3782  

 ?    Kirsti Estell Coco Dahl, 3720  
22-1 Bente K. Rasmussen, 3700  

1-4-2012 Ursula Simonsen, 3720 
 

Årgang 1990/Jubilæumsliste 2015 
 

1 – 5 Birgitte Lisbeth Nielsen, 3751  
?       Anette Ringby, 3700  

 

Årgang 1991/Jubilæumsliste 2016 
 

30 – 4 Birit Grønnegård, 3720  
30 – 4 Liselotte Andersen, 3740  

 1 – 5 Dorthe Aakjær, 3730  
 

 
 

 
 



 

Skriftlig Beretning om Sygehjælper faggruppens virke 2013 
 

Bestyrelsesarbejde 
1 delmøde før sektorgeneralforsamlingen og jeg som formand har været til 2 dages 

faggruppelandsmøde. 
11.4 2013 Delmøde/Sektorgeneralforsamling 2013 

22.-23.maj 2013 Faggruppelandsmøde (Formanden) 
 

Deltagelse i social – og sundhedssektorens bestyrelse: 
Orientering, inspiration og debattemaer: 

Da faggruppens formand også sidder som valgt næstformand i sektoren, arbejdes der 
med oplæg til fælles arrangementer for faggrupperne og oplæg til sektorens 

arrangementer, hvor sygehjælperne kan deltage på lige for med andre – fagligt som 
socialt. 

Januar 2013: Intet nyt. 

Februar 2013: 75 aktive sygehjælpere tilbage. Økonomisk kan det ses og igen i år 
tager der af egenkapitalen. Det vil blive drøftet på delmødet om mulighed for 

egenbetaling. 
Marts 2013: Arrangement d. 4. juni, se på et shelter på Lilli´s glas og på Arnager 

røgeri med snak om sygehjælpernes virke. 
April 2013: Generalforsamling referat 

Maj 2013: Jonna har sendt oplæg til Birthe. 
Juni 2013: Jonna fortæller på mødet om faggruppelandsmødet og sender fil som kan 

vedhæftes. Haft arrangement hvor Jonna orienterede fra faggruppelandsmødet 
Haft en god snak om Birthes mundtlige beretning fra generalforsamlingen 

Aktiviteter - Solnedgang i Svartingedalen, Gåtur i Tejn 76 medlemmer her i 2013 på 
Bornholm, positive på stigning på 10 kr. så der stadig er råd til arrangementer. 

Juli 2013: Materialet fra mødet d.20. juni sendt med referatet. Intet nyt. 
August 2013: Intet møde 

September 2013: Julemedlemsarrangement fredag den 29.november kl. 17.30 -23.00 

på Fabriksvej, Rønne. 
Vi henviser til www.psykoweb.dk i det næste blad, et gratis kursus på nettet. 

PenSam kampagne: Vores helte. Bilag: indstilling af Jonna Poulsen – en sygehjælper. 
www.voreshelte.dk  

Oktober 2013: Der er ikke flere sygehjælper emblemer i FOA Bornholm Afd.- Vi 
efterlyser 

November 2013: Vi er i den aktive proces – vi skal ud til medlemmerne og spørge 
efter deres kompetencer. 

 
Medlemsaktiviteter 

11.4 2013 Delmøde 2013 
4.6 2013 Lilli´s Glas, Arnager strand- shelter Fællesspisning i FOA huset, maden 

leveret fra 
Arnager Røgeri. Tema: Orientering fra Faggruppelandsmødet 2013 

6.8 2013 Gåtur: I Tegn og omegn. Tid: kl. 16.00. Fællesspisning: Hotel Friheden. kl. 

19.30. Menu: Sommer-Deal, velkomstdrink, 3 retters menu, frisk salatbuffet, kaffe & 
te. 

29.11 2013 Traditionen tro julemedlemsarrangement. På Fabriksvej 1i Rønne. Menu 
leveret af Hos Truberg. 

 
25 års Jubilarer 

http://www.psykoweb.dk/
http://www.voreshelte.dk/


3 stk. Vi siger tillykke til: Gitte D. Mogensen, Anette Jensen og Gitte Skov. 

 
Faglig synlighed 

I det lokale FOA blad har vi i 2013 haft 15 indslag fordelt på 17 sider. Vi har delt vore 
faglige tanker og forhåbentlig inspireret vore læsere, ikke kun her på Bornholm. Flere 

afdelinger i landet viser interesse og nysgerrighed for vores lokale blad på Bornholm.  
Overskrifterne har været: 

- ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom” 
- Opslag: Lilli´s Glas, Arnager strand- shelter Fællesspisning i FOA huset, maden 

leveret fra Arnager Røgeri. Tema: Orientering fra Faggruppelandsmødet 2013 
- Opslag: Gåtur: I Tegn og omegn. Tid: kl. 16.00. Fællesspisning: Hotel Friheden. 

kl. 19.30. Menu: Sommer-Deal, velkomstdrink, 3 retters menu, frisk 
salatbuffet, kaffe & te. 

- Opslag: Solnedgang ved Gines Minde & Svartingedalen – en sprækkedal. 
- Et nyt år er i gang: Vi vil, problemstilling, medlemskab, kontingent forhøjelse, 

bladets fremtid. 

- Faggruppens bestyrelse Bornholm 2013 
- Medlemsoversigt 2013 

- Aktiviteter 2013 
- Et spirende forår 

- Faggruppemøde Kolding 2013. Orientering fra fagligt udvalg, herunder 
sektorårsmødet. 

- Opslag: Julemedlemsarrangement. Menu leveret af Hos Truberg. 
- Månedens Helt, PenSam. 

- En vinterhilsen 
- Efterlysning. Emblemet. 

- 25 års jubilæumslisten 2014 
 

Hjemmeside på FOA net. 
Kunne blive bedre. Indbydelser lægges automatisk på FOA net lokalt, når jeg leverer 

til FOA bladet, det er næstformand i afdelingen Jens Knudsen som arbejder og er 

supporter på FOA net Bornholm 
 

Bestyrelsens arbejde i 2014. 
Vi arbejder videre med ”Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere” og 

”Sygehjælpernes faglige profil i sundhedsvæsenet”, vi vil færdigøre den påbegyndte 
opgave med at beskrive sygehjælperens funktion, kompetence og ansvar. Alle aktive 

medlemmer i faggruppen vil få tilsendt materiale og spørgeskema – for videre 
kompetence afklaring, grundlæggende og individuel. 

Omstilling – styring – arbejdstidsaftalen er nogle af emnerne i spil. Vi vil deltage i 
disse aktuelle debatter. 

Vi vil: Udvikling-synlighed-velfærdssamfund. 
Vi vil styrke fællesskabet i faggruppen, ved at blive inspireret og har deltaget i 

Faggruppelandsmødet 2014 for at kunne arrangere medlemsmøder med fagligt og 
socialt indhold. 

 

Tak for din opmærksomhed 
Formand Jonna Poulsen 

 

 

 

 



 

Medlemsoversigt i året 2014. 

 
1. februar – har vi registreret følgende antal sygehjælpere 
fordelt på aldersgrupper. Sygehjælper faggruppen  

tæller i dag 70 medlemmer.  Gennemsnitsalder: 56,3år 
Statistik: 

 

 

Fødselsår antal 60 år – 67 

år 

55 år – 59 

år 

50 år – 54 

år 

45 år – 49 

år 

36 år – 44 

år 

1946 1      

1947 0      

1948 0      

1949 0      

1950 2      

1951 0      

1952 4      

1953 8      

1954/2014 5/70/50 20 38 8 4 0 

1955 5      

1956 7      

1957 11      

1958 7      

1959/2019 8/50/12 38 8 4   

1960 2      

1961 4      

1962 1      

1963 0      

1964/2024 1/12/4 8 4    

1965 2      

1966 0      

1967 1      

1968/2028 1 4     
De røde tal viser antal sygehjælpere, som er tilbage det år, hvis alle som kan – går på efterløn som 60 år. 

Ændring af regler for at gå på efterløn er ikke medtaget. 

 

Sygehjælper  medlemstal: I årene 2004 til 2014 
1/1 2004 27/1 2005 3/2 2006 15/1 2007 14/1 2008 22/1 2009 1/2 2010 

193 173 159 148 130 116 108 

 - 20 - 14 - 11 - 18 - 14 - 8 
 

1/2 2011 1/2 2012 1/2 2013 1/2 2014 

 90 77 74 70 

- 18 - 13 -3 -4 

 

 

 



 

Kontingentsatser 2014 

Se her hvilke elementer dit kontingent består af. 

 A-kasse adm. 123,00 

 Medl. Bidrag A-kassen  326,00 
 Efterlønsbidrag 475,00 

 Forbund  154,50 
 ATP  7,00 

 Gruppeliv  8,00 

 Lokal Afdelingen  182,50 
 I alt  1276,00 

 + evt. klub 10 eller 15 kr. 
 

Delmødet 2013 Faggruppens økonomi: 
Grundet nedgang af medlemmer og faggruppeindtægt har konsekvensen været, at vi 

har for stort brug af egenkapitalen, derfor følgende forslag:” Skal der fremover være 
en del egenbetaling?” 

Konklusion: Sygehjælperne stemte for at fremadrettet, vil drikkelse under 
medlemsarrangementerne være for egen regning. 

4.juni 2013 Faggruppens økonomi: 
2.5 2013 indtægt: 3.420 

2.5 2013 udgifter:         0 
Der betales til faggruppen nu 15 kr. per. Måned per. Medlem – på et år: 180 kr. 

76 medlemmer for hele året  : 13.680 kr. 

Ved forhøjelse med 5 kr.  : 18.240 kr. + 4.560 kr. 
Ved forhøjelse med 10 kr.  : 22.800 kr. + 9.120 kr. 

Hvad mener du som medlem? Er det rimeligt at forhøje faggruppe kontingentet? 
Med 5 kr.? Med 10 kr.? Ingen forhøjelse? 

 
Fællesbeslutning: Skal på dagorden i social- og sundhedssektoren og derefter på 

generalforsamling 2015. 
Ændring foretages af faglig sekretær inden årsskifte, senest november året før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Borgernære Sundhedstilbud 
4. december 2013 

Der er sket en stor udvikling i det borgernære/nære sundhedsvæsen gennem de 

seneste år. Det handler både om helt nye ansvarsområder og udviklingen i kvalitet og 

sammenhæng i de eksisterende opgaver. Sundhedsstyrelsen bidrager løbende til 

denne udvikling. 

Med dette site sættes fokus på udviklingen af de aktiviteter, der foregår i det 

borgernære sundhedsvæsen og som kan kaldes de borgernære sundhedstilbud. 

Borgernære sundhedstilbud er karakteriseret ved: 

 Sundhedsaktiviteter tæt på borgerens hverdagsliv – ofte i sammenhæng med 

aktiviteter indenfor fx social-, undervisnings-, beskæftigelses- og fritidsområdet 

 Sundhedsaktiviteterne tager afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø med 

borgeren som aktiv medskaber 

 Sundhedsaktiviteterne omfatter sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig 

opsporing af sygdomstegn, udredning, behandling, pleje, genoptræning, 

rehabilitering og palliation  

 Der er mange aktører involveret, herunder både kommunerne, praksisområdet, 

sygehuse og private aktører samt brugerorganisationer og andre frivillige 

organisationer  

 

 



I maj 2013 udkom regeringens sundhedspolitiske udspil ’Mere borger, mindre patient 

– et stærkt fælles sundhedsvæsen’, der indeholder en lang række visioner for 

udviklingen af hele sundhedsvæsenet.   

Sundhedsstyrelsen har beskrevet otte pejlemærker i udviklingen i ”Borgernære 

sundhedstilbud – med fokus på udvikling af kvalitet og sammenhæng”.  

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har også udgivet hvert deres 

udspil om de fremtidige borgernære sundhedstilbud, som begge er vigtige bidrag til 

at sikre den fortsatte udvikling: 

KL: "Det nære sundhedsvæsen" 

Danske Regioner: "Det hele sundhedsvæsen" 

Temadag ”Det nære sundhedsvæsen” 10.september 2013. 

”Hvordan skal FOA arbejde med det nære sundhedsvæsen?” 

Aktiv proces med at formulere udfordringer og handlinger. 

Materiale til oplægget, pjecerne: 
- Strømninger i jobudviklingen, inden for social- og sundhedsområdet. 

- Med faget som fyrtårn. 

- Oplæg v/Karen Stæhr 

- Oplæg v/ chefkonsulent Steen Rank Petersen (KL) 

Der blev taget udgangspunkt i følgende nøglespørgsmål: 

1. Hvordan arbejder vi med udvikling af det nære sundhedsvæsen i dag? 

2. Hvad er vores udfordring? 

3. Hvad er vores ambition? 

4. Hvad kræver det for at opfylde ambitionen? 

5. Konkrete forslag til hvordan FOA, sektorbestyrelsen og afdelingerne kan arbejde 

med det nære sundhedsvæsen. 

 

Karen Stæhr talte om specialiserede sygehuse, sammenlægninger af sygehuse, super 
Huse og patienthoteller. Kravene til hastighed og hurtig ud af patienterne og deres 

genoptræning, rehabilitering og teknologi. Der stilles nye krav til det kommunale 

område vedr. ”Kampen om sundheden” – Den faglige stolthed. Genoptræning, 
forebyggelse, rehabilitering, nye kulturer. 

Hvad siger sundhedsloven? Præger uddannelserne, kliniske retningslinjer og faglig 
understøttelse af faglige uddannelser og efteruddannelser. 

 
Steen Rank Petersen talte om de kommunale reformer og flere opgaver. Skabe 

sammenhæng for medarbejdere som er syge. Den enkelte borger, hvad kan 
vedkommende selv? Forebyggelse og rehabilitering i at styrke den enkelte i at gøre 

tingene selv. Mere fokus på omkostningerne end kvaliteten. Fællessprog 3, 
retningslinjer i standarder, hvor man kan visitere op og ned. Akutte pladser og Akut 

Teams for at undgå indlæggelser og reducere daglig hjælp. 
 

Drøftelser i de opdelte grupper. 
At stoppe klynkeriet ville være positivt og ikke mindst ændre måden at tænke på, tal 

og sammenlign ikke med og om andre der ikke vil os noget godt – Vi er gode nok – 

den faglige stolthed. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/~/media/8B537C8A59414A359ECA750E724356F5.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/~/media/8B537C8A59414A359ECA750E724356F5.ashx
http://www.sst.dk/publ/Publ2013/12dec/BOSKvaliSmhaeng.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2013/12dec/BOSKvaliSmhaeng.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/~/media/A92CFB652015453FB5E26616C0CDD2BF.ashx
http://www.regioner.dk/~/media/Publikationer/Sundhed/Det%20hele%20sundhedv%C3%A6sen_marts2012.ashx


MED virkning: Sæt dagsorden, vær udviklende – der er vi ofte på bagkant. 

Tag del i udviklingen – Uddannelse og efteruddannelse tilpasset de nye opgaver – 
brug MUS. 

Argumentere den faglige del i det daglige, få indflydelse og lad fagligheden vokse, 
social- og sundhedsområdet har FRONT medarbejdere i FOA. 

Faglig stolthed: Fastholde nuværende opgaver og definer hvad vi selv kan.  
Uddannelse og kompetenceudvikling: Opkvalificere grunduddannelsen, 

efteruddannelse tilpasset nye kommende krav til udlagte patienter og specialopgaver. 
HANDLING: Invitation til dialog og åbenhed. TR/Teamleder, FTR/Virksomhedsleder. 

Italesætte emnet/fagligheden: Tro på sig selv og byde ind, kompetenceudvikle. 
Indsatsområde i sektorbestyrelsen: 

- Ændre medarbejderes holdning/kultur om sig selv (kompetence) 

- Sæt på TR´s dagsorden. 

- Anderkende vores faglighed – byde ind og tilpasses de nye krav. 

- Kompetence afklaring. 

- Kompetenceudvikling: 

- Implementering, rammer og vilkår, dialog politisk lokalt, en fremadrettet snak 

med medlemmerne, dialog med ledelsen regionalt/kommunalt, 

efteruddannelser, pilot projekt om at kvalificere social- og sundhedshjælperne.  

- Faglige rum på arbejdspladserne 

- Ambassadører – TR i det daglige 

- Netværks Teams 

- 1. Forord 3 

-  2. Sammenfatning 4 

-  3. Indledning og vision 11 

-  4. Kvalitet i det nære sundhedsvæsen 15 

-  5. Den ældre medicinske patient 18 

-  6. Borgere med kroniske sygdomme 29 

-  7. Borgere med behov for genoptræning 40 

-  8. Børn og unge 48 

-  9. Borgere med psykiske lidelser 59 

- 10. Sundhedsfremme og forebyggelse 68 

- 11. Telemedicin og velfærdsteknologi 76 

- 12. Samarbejde med almen praksis 83 

- 13. Sundhedsfaglige kompetencer 88 

- 14. Styring, dokumentation og evaluering 94 

- 15. Finansiering af det nære sundhedsvæsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visionen for det nære sundhedsvæsen 

Det nære sundhedsvæsen: 
 Er borerens indgang til sundhedsvæsenet 

 Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom 
 Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret 

sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning 

 Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem 
 Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen 

sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne 
teknologi 

 Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og 
sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb 

 Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret 
Sundhedsstyrelsen (KL)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter for medlemmer i Sygehjælper Faggruppen i 2014 
 

Dato Mødeart 
Ons. 23. april (uge 17) 2014 

 

 29.-30. april (uge18) 2014 

 

 

Tirs. 23.september (uge 39) 

FOA Afdelingsgeneralforsamling 

 

Faggruppelandsmøde. (Formanden deltager) 

I Kolding. 

 

Årsmøde i Social- og sundhedssektoren 

Tema: Vold 
Hele året 

 
 

Tirsdag 4. marts (uge10) 2014 

 

Mandag 26. maj (uge 22) 2014 

Tirsdag 3.juni (uge23) 2014 

 

Onsdag 11.juni (uge24) 2014 

 

Lørdag 14.juni (uge 24) 2014 

 

 

Tors. 12-15. juni (uge24) 2014 

Tværfagligt 
(møder/arrangementer fra social – og sundhedssektoren/faggrupper, FOA 

aktivitetsudvalg og FOA afdeling) 

”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom” (sektoren) 

v/Freddy Meyer, konsulent fra supplement AS 

Lady Walk (Bornholm Afdeling) 

”Danser med døden” (Tværfagligt/faggrupperne/fordelingsnøgle) 

v/John Madsen  

FOA Grillaften kl. 18.30. Sandvig Familie Camping 

Sandlinien 5, Allinge/Sandvig.  (Bornholm Afdeling) 

Folkemødet ”Den gode madpakke” kl. 11.30. Medlemskort til en 

fagforening udløser en lille gave.  (Bornholm Afdeling) 

 

 
Folkemødet 2014 

Forår:  
Tirsdag 27. Maj (uge 22) 2014 

 

Medlemsaktivitet fagligt/socialt  
Gåtur: Svartingedalen – en sprækkedal, guidet af Åse Holm 

Fællesspisning: FOA, fabriksvej 1 Rønne. 

Faggruppens 40 års jubilæum 24.maj 2014. 

Tema: Årsmøde (delmøde) for Sygehjælper Faggruppen. 

Orientering fra Faggruppelandsmødet 2014 v/ Jonna Poulsen 



Sommer: 
 

Medlemsaktivitet fagligt/socialt 

Vinter: 

Fredag (ulige uge)   
Fredag 21/11 (uge 47) 2014 

JuleMedlemsAktivitet 
Traditionen tro. På Fabriksvej 1, 3700 Rønne 

Menu: 

Egenbetaling: Drikkelse, 1 bankopakke, 1 nissepakke. 

Faggruppe Bestyrelsens 

mødekalender 2014 
Mandag d.12. maj 2014 kl. 16.30, Fabriksvej 1, Rønne 

Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 18.30 , Årsmøde, Fabriksvej 1, Rønne 

Torsdag d. 10. juli 2014 kl. 16.30, Fabriksvej 1 Rønne.                                 

 
 

Sygehjælperne TØR DET og vi GØR DET 
Sygehjælper – vær aktiv 

1974 – 2014 

 
 
 
 
Sygehjælper faggruppen fejrer i år 40 års jubilæum. Den 24. maj 2014 er 
det 40 år siden, de bornholmske sygehjælpere startede en branche Club.  
Sygehjælperen har gjort – og gør fortsat – et stort stykke arbejde for at 
bevare deres særkende, samtidig med at de indgår i flere og flere 
tværfaglige arrangementer. 
Pjecen ”Sygehjælper – Vær aktiv” skrevet og udgivet ved sygehjælpernes 
30 års jubilæum kan I finde på FOA Bornholms hjemmeside 
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Sektorer/Social-og-
sundhedssektor/Sygehjaelperne/Jubilaeumsskrift  Den er lavet for at 
fortælle om sygehjælpernes funktion og betydning gennem årene, dog 
kommer der ikke et tillæg på årene 2004-2014. 
Der i mod vil vi fejre jubilæet, ved at gøre året 2014 bare lidt mere 
festligt for vore aktive medlemmer, gaven til os alle vil være at få 
kompetence afklaret sygehjælperen på Bornholm – individuelt.  
Kære sygehjælpere på Bornholm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra 

Sygehjælper Faggruppens Bestyrelse 
 

40 års Jubilæum 

Hjertelig Tillykke 
Med 40 års Jubilæet 

Den 24.maj 2014 

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Sektorer/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Jubilaeumsskrift
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Sektorer/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Jubilaeumsskrift


Årsmødereferat 

Sygehjælper faggruppen 

Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.30 

 

Referat 
 

AD1 Mundtlig og skriftlig beretning 2013 om faggruppens virke./v. Formand 
Jonna Poulsen 

Det er første gang vi holder Årsmøde på denne måde, det skyldes afdelings 
ændringer for afdelingen, sektoren og os som faggruppe. 

Materialet I har fået udleveret i år er følgende: 
-Årsmøde med dagsorden 

-Skriftlig beretning 
-Referat fra faggruppelandsmødet 2014 

-Forbundslove, Afdelings love, Sektorens forretningsorden og Sygehjælper 
Faggruppens forretningsorden. 

 
Jeg vil fremhæve ”Det nære sundhedsvæsen” da det er en stor del af vores virke og 

kerneopgave i det daglige.  

Visionen for det nære sundhedsvæsen lyder 
 Er borerens indgang til sundhedsvæsenet 

 Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom 

 Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, 

genoptræning, rehabilitering og selvtræning 

 Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem 

 Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt 

andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi 

 Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet 

for at sikre sammenhæng i patientforløb 

 Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (KL)  
Hvad er så en kerneopgave? Hvem er tættest på kernen/borgeren? Alle er med ved 

det faglige bord. Når der tales om mål for borgeren. Vi ved hvad vi gør? Men ved vi 
også hvorfor? Kender vi det fælles mål? 

Faglighed er et middel til at nå målet, fagligheden er et aktivt i den fælles 
kerneopgave. Nogen er måske tættere på kernen i opgaven, alle byder ind med deres 

del til kerneopgaven. 
Det er vigtigt, at vi har et fælles billede af MÅLET, at vi har en ditaliret beskrivelse af; 

Hvad vi mener med det. 
Det er vigtigt, at vi har fokus på målet og ”den døde vægt”. Vi skal konkretisere og 

prioritere. Hvad ville borgeren mangle, - hvis vi forsvandt i morgen? Vi skal kunne se 

tilbage i et større perspektiv, for at se, hvad fagligheden har været med til at 
understøtte. 

Forandring og forankring. Se mere i referat fra Faggruppelandsmødet, det bliver lagt 
på vores hjemmeside. 

I den skriftlige beretning er overskrifterne:  
-Bestyrelsesarbejde 

-Deltagelse i social – og sundhedssektorens bestyrelse: 
-Medlemsaktiviteter 

-25 års Jubilarer 



-Faglig synlighed 

-Hjemmeside på FOA net. 
-Bestyrelsens arbejde i 2014. 

Se hele indholdet på vores hjemmeside. 
 

 
AD 2Faggruppens økonomi. 
 

 Årsregnskab Sygehjælpernes faggruppe 2013 

 

1.1.2013 – 31.12.2013 
Resultatopgørelse 

 
  

Indtægter   2013   2012 

Kontingent   13.230   14.040 

Øvrige 
indtægter   0    

       

Indtægter i alt   13.230   14.040 

       

Faggruppemøder  0   1.087 

Medlemsaktiviteter   8.768   18.189 
Gaver og 

repræsentation   1.697   2.427 

Administration   601   670 

Udgift i alt   11.066   22.373 

       

Årets resultat   

             

2.165      -8.333 

       

Egenkapital 1.1.2013  27.887   36.220 

Årets resultat   2.165   -8.333 
Egenkapital i 

alt   30.052   27.887 
 

 

 

AD 3Indkomne forslag. 

Ingen 
 

Ad 4 valg til Faggruppens bestyrelse i henhold til forretningsorden- på val er: 

a) Udvalgsrepræsentant/Formand for 3 år (Jonna modtager genvalg) 
Valgt: Valgperiode 2014-2017 

b) Udvalgsrepræsentant for 4 år Liselotte Andersen (modtager genvalg) 
Valgt: Valgperiode 2014-2018 

c) Suppleant for 1 år forlængelse i henhold til afdelingen love  
Marianne Hvass Mogensen (modtager genvalg) 

Valgt: Nyt valg og periode 2015-2017 
 

 

AD 5 orientering og nyheder fra Faggruppelandsmødet 2014 /v. Formand 
Jonna Poulsen. 



Se vedlagte pjecer: ”Faggruppelandsmødet 2014-egne notater” og ”Referat 

Sygehjælpere-faglig Udvalg” 
 

AD 6 Faglige og sociale møder og arrangementer. 
 

Aktiviteter 2014? Medlemmernes ønsker. 
- Ypnasted 

- Den ”kunstige sø” i Rø 
- Spillinge mose-Rø plantage 

- Hammerknuden rundt 
- Åkirkeby rundtur-”Byskoven”-Natur Bornholm, spisning på ”Gåsen” 

- Besøge Den lille butik (Svalhøjvej) 
- Besøge Kræmmerhuset 

- Gåtur i Kleven 
- Gåtur fra Bornholmerpladsen-kysttur 

- Vang pir-DGI bro-brud 

- Gåtur fra Lævka til Hasle(gamle togbane) til Hasle havn 
- Gåtur ved Ølene(Fugletårnet) 

- Gåtur i Almindingen/Bison) 
 

24. maj 2014 Sygehjælpernes Faggruppe har 40års jubilæum. 
Sygehjælper faggruppen fejrer i år 40 års jubilæum. Den 24.maj 2014 er det 40 år 

siden, de bornholmske sygehjælpere startede en branche Club. Sygehjælperen har 
gjort og gør fortsat et stort stykke arbejde for at bevare deres særkende, samtidig 

med at de indgår i flere og flere tværfaglige arrangementer. 
Pjecen ”Sygehjælper-Vær aktiv” skrevet og udgivet ved sygehjælpernes 30 års 

jubilæum kan I finde på FOA Bornholms hjemmeside. Den er lavet for at fortælle om 
sygehjælpernes funktion og betydning gennem årene, dog kommer der ikke et tillæg 

på årene 2004-2014. 
Der i mod vil vi fejre jubilæet, ved at gøre året 2014 bare lidt mere festligt for vore 

aktive medlemmer, gaven til os alle vil være at få kompetence afklaret sygehjælperen 

på Bornholm- individuelt. 
Faggruppens medlemmers egenbetaling? 

Fortsat ved julearrangementet i form af medbragt egen drikkelse, bankopakke og 
julepakke. 

 


