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 Egne notater. 

Faggruppelandsmøde 

For Sygehjælperne 

 

Dagsorden 

Den 29. maj 2014 

1. Velkomst og præsentation 

Af hensyn til de nye, sidder vi sammen i faggrupper under spisningen i aften. 

Der 28 sygehjælpere tilmeldte, 24 fremmødte og der er 3 nye. Vi gør alt for at de 3 

nye bliver hjulpet igennem faggruppelandsmødet. 

Kvitteringsliste blev sendt rundt- alle blev bedt om at tjekke e-mail adresse. 

2. Valg af mødeleder, ordstyrer og referent 

Mødeleder: Vibeke Haumann Jensen Ordstyrer: Vivi Andersen Referent: Marianne 

Søndberg 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

Medlemsudvikling (fra 31.3.2012 – 31.3.2014) 

Erhvervsaktive sygehjælpere 
 

 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 +/- % 

Sygehjælpere-fritvalg 1 2 38 37 3700,00 

Sygehjælpere 7.560 6.796 6.063 -1497 -19,80 

I alt 7.561 6.798 6.101 -1460 -19,31 

Alderssammensætning af erhvervsaktive sygehjælpere pr. 31.3.2014 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-  år 

Sygehjælpere 2 14 398 4.101 1.586 

 

 

Fritvalg= private  

20-29 aldersgruppen (2 
stk.)= Faglig Udvalg vil 

undersøge, hvor forbundet 
har det tal fra, da 

uddannelsen stoppede for 
23 år siden. 
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FÆLLES EMNER 

Fælles emner afvikles sammen med alle faggrupper. 

4. Fælles oplæg 1 (den centrale sektor)(Tirsdag d. 29. april fra kl. 15.00-18.00) 

A) ”Kend din kerneopgave” – Anders Seneca 

Foredraget præsenterer en ny og konkret tilgang til at arbejde med 
kerneopgave, innovation og trivsel på arbejdspladsen. 

Anders er direktør i Dogmekompaniet, 
foredragsholder og forfatter- og grundlæggende 

optaget af, hvordan man som leder skaber 

innovation i organisationer, der ikke er 
innovative. 

Anders Seneca sætter stor pris på at udfordre 
ro, regler og regneark – og har i en årrække 

været leder i den offentlige sektor-med humøret 
og håbet intakt. 

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 – endnu en innovation.  

 

Innovation = hvorfor x hvad x hvem x hvordan - eller: hvorfor er det vi er her, hvem 

er vi, hvad er det for en kerneopgave vi løser, og hvordan gør vi. Innovation =hvorfor 

x hvad x hvem x hvordan - eller: hvorfor er det vi er her, hvem er vi, hvad er det for 

en kerneopgave vi løser, og hvordan gør vi. 

Anders Senecas formel på innovation 

Ifølge Anders Seneca handler innovation ikke om at tænke ud af boksen. Innovation 

handler i stedet om, at man i organisationerne bliver meget bedre til at kigge ind i 

boksen. Og først når man har kigget godt efter, hvad boksen indeholder, kan man 

begynde at tænke innovativt og ud af boksen. 

 
Passion – Vi brænder for det vi sammen gør for andre. 
Se det i patientperspektiv og borgerperspektiv i stedet for regler, vedtægter osv. 

først. 
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I MED-udvalgene kan man sikre samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, og at 
arbejdet med kerneopgaven er i centrum. Det handler både om at kunne se 

hinandens fagligheder og om relationer mellem mennesker og om at kunne bruge 
forskellighederne i forhold til kerneopgaven. Det arbejde kan MED-udvalgene støtte, 

og så er det, at vi kan se de nye løsninger. 
At få alle til at se, hvad kerneopgaven er, handler også om kommunikation. Og her 

har MED-udvalget en forpligtigelse i forhold til at kommunikere kerneopgaven. Derfor 
skal medlemmerne i MED-udvalget også have en fælles forståelse for, hvad det er for 

en opgave, de skal understøtte. 

Sæt ord på kerneopgaven: 
Hvad er målet? 

Hvad er det, borgerne oplever, når vi lykkes med kerneopgaven? 
Vejen til en god MUS-samtale 

Til MUS-samtalen drøfter medarbejderen og lederen medarbejderens trivsel og faglige 
udvikling. Med et par gode råd i hånden får I en god og ærlig samtale, som skaber 

grobund for et godt fremtidigt arbejdsliv. 
MUS-samtalen hjælper jer med at få afklaret, om medarbejderen trives, og hvordan I 

styrker motivationen og udvikler fagligheden. 
Som medarbejder kan du bruge samtalen til at sætte fokus på dine kompetencer, få 

feedback og diskutere dine ønsker. Du kan drøfte emner med din leder, som I måske 
ikke når at få snakket om i dagligdagen. 

Som leder giver samtalen dig et billede af din medarbejders kompetencer, og om der 
for eksempel er behov for uddannelse. Du får afdækket, hvad der motiverer din 

medarbejder, og om medarbejderen har ønsker til forbedringer. Men hvordan sikrer I, 

at samtalen forløber bedst muligt? I får her en række gode råd, der kan hjælpe jer på 
vej. 

Tre gode råd til medarbejderen 
1. Du skal først udfylde det materiale, du har fået uddelt af din leder. Tænk over, 

hvad du er god til, og hvilke opgaver du løser nemt. 
2. Forbered dig i god tid. Overvej, hvad du vil have ud af samtalen, og hvor du 

gerne vil bevæge dig hen på jobbet. Har du større ting, du vil drøfte, så send en mail 
til din leder et par dage før samtalen. Og har du kritik, skal du sørge for at formulere 

kritikken i positive vendinger. 
3. Vær åben og ærlig under samtalen. Lyt aktivt og fokusér på muligheder i stedet 

for begrænsninger. 
Find flere råd til medarbejderen på www.arbejdsmiljøviden.dk. 

Tre gode råd til lederen 
1. Indkald til samtalen i god tid – gerne 2-4 uger før – og sørg for at sætte god til 

af til samtalen – gerne 1-2 timer. Hold eventuelt samtalen i et neutralt rum. Det gør 

samtalen mere ligeværdig. 
2. Under samtalen skal du kun tale 20-30 procent af tiden. Stil åbne spørgsmål, 

som lægger op til dialog og undlad at lede samtalen hen mod bestemte konklusioner. 
3. Ligesom medarbejderen skal du forberede dig i god tid og være åben og ærlig 

under samtalen. Møder du kritik, så lad være med at forsvare dig eller 
modargumentere. Lyt i stedet. 

Find flere gode råd til lederen på www.arbejdsmiljøviden.dk. 
Husk at følge op 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS/Medarbejderens-rolle
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS/Lederens-rolle
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Det er både lederen og medarbejderens ansvar at følge op på samtalen. Begge har et 

ansvar for at leve op til de aftaler, de indgår. Aftal eventuelt at mødes igen efter tre 
måneder og snak om, hvordan det går.   

Gør vi det rigtigt? Gør vi det rigtige? 
Vi skal ikke lykkedes med standarter (et virkemiddel) og reformer. Vi skal lykkedes 

med borgeren (målet). 
Trivsel er en ressource, ligeledes med kreativitet og innovation – ”Mål på effekten” 

B) Udfordringer og opgaver- Karen Stæhr 

C)  

Hvilke opgaver og udfordringer står Social- og 

sundhedssektorens faggrupper og arbejdsområder overfor?  

Oplæg v. Karen Stæhr- sektorformand for Social-og 

sundhedssektoren i FOA 

 

Fagpolitisk handleplan 
Social- og sundhedssektoren ”Udfordringer og muligheder” 

 

Eksterne udfordringer 

Færre og specialiserede sygehuse 

Færre/flere ældre 

-Krav fra borgerne-politikerne 

-Stigende antal demente 

Det nære sundhedsvæsen 

Udlicitering og privatisering 

Faglighed og uddannelse på spil 

Reform af erhvervsuddannelser 

Vi ser mærkværdige firmaer, Care Com – og søsterselvskaber uden overenskomst. 
Disse firmaer underbyder på løn og forhold. Mindst 5% er ufaglærte, 95% faglærte. 

(mange registreret i 3F). 
Den praktiske hjælp forsvinder mere ud af vores område.  

Fremtidens udfordringer 

Er utallige. Et par eksempler blandt mange: 

- Shared Care 

-Eller med andre ord-tværfagligt. 
- Pleje skal bygge på evidens 

- Patientuddannelser 
- Frivillige 

           -Løsning eller trussel? 
Er for de grundlæggende faggrupper. Der sker fyringer. Vi må se på: 

Udvikling af fagligheden 

Udvikling – nye opgaver – nye kompetencer 

Velfærdsteknologi/telemedicin 
Hverdags rehabilitering (spare øvelser eller livskvalitet) 

Det nære Sundhedsvæsen (KL) 
Psykiatri Magt – medicinhåndtering – alene arbejde 

Sektor overgange 
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5. Fællesoplæg 2: Arbejdsfællesskaber (den centrale sektor) 

(onsdag d. 30. april kl. 9.00-12.00) 

 

Psykiatri-området 

 

Det somatiske sygehusvæsen 

 

Det nære sundhedsvæsen 

Set fra KL perspektiv 

Hvorfor se på det nære sundhedsvæsen? 

Trods stigning i brug af ressourcer – så halter danskernes folke sundhed. 
Næstformand: Torben Klitmøller Hollmann kom med oplæg. 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen 
betyder, at flere borgere og patienter kan 

behandles tæt på eller i deres eget hjem. 

FOA´s plejegrupper i det nære sundhedsvæsen, 

skal være kvalificeret med den bedste og nyeste 
viden på området – der skal i stigende grad 

bygges bro mellem det behandlende til det 
rehabiliterende arbejde i kommunen. 

Hvilke krav og forventninger er der til FOA´s 
plejegrupper hvilke kompetencer har I og hvilke 

mangler? 

Sundheds- akuthuse arbejder på aflastning, hurtig behandling, undervisning af 

patienten, patientens egen genoptræning. 

Eksempel: Vedligeholdelses- forebyggende træning gældende KOL-Ryg-og hjerte 
patienter. 

Den ældre medicinske patient har en faldende indlæggelsestid, hurtig udskrivning og 
øgede krav til de kommunale opgaver. 

Gruppearbejde: 
1. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patienter 

kan behandles tæt på eller i deres eget hjem. 
2. Har I de kompetencer der skal til, for at løse de nye opgaver? 

2.2 Er der brug for uddannelse/viden? Hvilke tiltag er der brug for? 
2.3 Hvilken rolle har sektoren? 

Spørgsmål 1. 
Hurtig udskrivning fra sygehusene, giver sygehusene bedre økonomi og mindre døds 

%. 
Udskrivelse uden ændring max 24 timer 

Udskrivelse med ændringer max 48 timer 

Udskrives borger til eget hjem – og hjælpemidler mangler! 
   Skal borger sendes tilbage til sygehuset- eller 

   Hvor mange dage skal borger være sengeliggende? 
  Dilemma: Borger kan ikke hjælpes i eget hjem! 

http://www.foa.dk/Forbund/Om-FOA/Politisk-valgte/Politisk-ledelse/Torben-Klitmoeller-Hollmann
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Alle opererede sendes hjem 
Så snart behandling er slut: eks: crusamputation: efter 4 dage 

Ambulante operationer. Eks: karpaltundelsyndrom: samme dag 
 

Telemedicin  Gode observationer går tabt. 
   Individuelt, hvilke borgere der kan. 

Dialog/kommunikation 
I FAG Teamet omkring borger 

Alle ugens dage  Borgers tryghed 

   Borgers sundhedsfremme 
   Borgers rehabilitering. 

Eks: sygehuset 
Visitation/hjælpemidler 

Beskrivelse af ændringer Effektivitet 
   Kvalitet 

Sygehusenes undervisning 
Af patient i efterfølgende 

Træning og forebyggelse 
Pjecer og undervisning Borgers ressourcer og mestring skal sættes i spil. 

Pårørendes inddragelse i videre forløb efter 
udskrivelse. 

Det går ofte så hurtigt, at borger og pårørende ikke 
er blevet undervist. 

Overlevering fra sygehusene  

til ældreplejen Der sker ofte genindlæggelser. Pga. for hurtig 
udskrivelse eller manglende information. 

Økonomistyret Flere opgaver til samme budget, giver ikke bedre 
resultat, operationer efter fordelingsnøgler. 

Spørgsmål 2. 
Ja! FOA har sygeplejefaglige ressourcer. 

- Afdækning af individuelle kompetencer 
- Afdækning af kommende efter-/videreuddannelser 

- Tæt samarbejde med faglige ressourcepersoner – delegering af opgaver 
- MUS samtaler: Ønsker om videre-efteruddannelse med kompetence bevis. 

- Overblik i planlægning 
- Værktøj til organisering af de faglige ressourcer 

 
Klarlæggelse af kompetence profiler. 

Eks.: En social- og sundhedsassistent skal kunne tage sin kompetence med og bruge 

den det nye sted efter flytning(fra Jylland til Bornholm ) 
Økonomiske ressourcer til: 

Klarlæggelse af viden 
Klarlæggelse af manglende efter-videreuddannelser 

Værktøjer til organisering 
Sikre vores faggrupper 

At uddannelserne ikke bliver forkortede 
Krav om mindste aldersgrænse forhøjes ved søgning til vore uddannelser (erfaring) 

Anderkendelse af sidemands oplæring, fokus på kompetencer fremfor titler. 
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EGEN FAGGRUPPES EMNER 

 

6. Orientering fra fagligt udvalg, herunder Sektorårsmødet og kongres 

Bilag: 

Karen Stæhr, ”Den mundtlige beretning” 

Notat om ”Visioner for sektorens arbejde med faggrupperne”. 

Vibeke fortalte fra Central sektors årsmøde, ”den mundtlige beretning”, fremhævede 

blandt andet: Stå stærkt på det du kan som faglært sygehjælper. Fagligt fællesskab 

og indsigt. Tag del i debatten og byd aktivt ind, hvor du kan. Vi møder udfordringer i 
ændringer på hospitalerne og de kroniske lidelser i ældreområdet. 

Vi oplever markante besparelser, vi skal fremhæve forebyggelse, tage ”det nære 
sundhedsvæsen” til os. Indenfor regionerne (sygehusene) betalte FOA grupperne 

prisen i 2010 med fyringer. OK 2015 vil handle om frokostpausen. 
Kongres 2013: 

En god oplevelse, nede på jorden, bevægende med sang da fanerne kom ind. 
Mange gode saglige debatter. 

2013-2016:  
- Fælles velfærd 

- Fælles faglig handlekraft 
- Fælles forhandling 

Orientering om social-og sundhedsassistenterne på sygehusene, opgaver og fordeling 
af opgaver, sygehjælperne er også nævnt i en KORA skrivelse. (bilag: Om KORA)  

Om KORA 

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre 
ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. 

 
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og 

Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og 
forskning om og til kommuner og regioner. KORAs 

mål er at bidrage med viden, som kan fremme 
kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og 

styring af den offentlige sektor. 
KORA har et særligt fokus på de centrale regionale 

og kommunale sektorområder: sundhed, børn og 
unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration. 

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse 
sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi. 

Kompetencer 
KORA løser bl.a. disse typer af opgaver: 

 Praksisnære evalueringer og effektanalyser af kommunale og regionale 

indsatser inden for alle sektorer 
 Analyser til sundhedsvæsnet og de øvrige velfærdsområder om kvalitet, 

organisering, økonomi og udvikling 
 Forsknings- og analyseopgaver inden for bl.a. offentlig styring ledelse, 

kommunaløkonomi og ressourceanvendelse 

http://www.kora.dk/sundhed/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/boern-og-unge/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/boern-og-unge/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/social/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/arbejdsmarked-og-uddannelse/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/oekonomi-og-administration/det-kan-vi-hjaelpe-dig-med/
http://www.kora.dk/temaer-paa-tvaers/
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KORA har omkring 100 medarbejdere, som har stærke forsknings- og analysefaglige 

kompetencer og indgående sektorkendskab. Vi besidder solide kompetencer både 
inden for kvalitative og kvantitative analysemetoder, og medarbejderskaren tæller 

bl.a. økonomer, politologer, sociologer, psykologer mm. 
Uafhængighed 

KORA blev oprettet den 1. juli 2012 efter en fusion mellem tre tidligere institutter 
(AKF, DSI og KREVI). Det er et uafhængigt institut, som hører under Økonomi- og 

Indenrigsministeriet. 
  

7. Sygehjælpernes kompetenceprofil 

7.1Hvordan har I og jeres FOA-afdelinger og arbejdspladser arbejdet videre 
med Sygehjælpernes kompetenceprofil siden sidste faggruppelandsmøde? 

Fremadrettet opgave i forbindelse med Cirkulæret og kompetenceprofil: 
Bornholm. 

- Cirkulæret ud til alle sygehjælpere 

- Sygehjælper kompetenceprofil Folder har fået ny lokal for/bag side. 

Ud sammen med cirkulæret til alle sygehjælpere 

- Spørgeskema/Kompetence afdækning Individuelt 

- Spørgeskema/Kompetence afdækning for gruppen 

- Afdækning af kommende efteruddannelse- at matche det nære 

sundhedsvæsen i ældreplejen. 

- Cirkulæret udleveres til aktuel ny ledelse og TR 

7.2Debat og vidensdeling i forhold til, hvordan vi kan udvikle os fagligt med 
efter/videreuddannelse. 

Videre udvikling skal ske lokalt. 

Der står i vores vedtægter at: ”Herudover kan der til sygehjælperen i særlige 
tilfælde delegeres arbejdsopgaver uden for det normale arbejdsområde … side 

8, 2.kolonne afsnit 2.” 
Det er vanskeligt at opsætte en oversigt over alle de kompetencer en 

sygehjælper har fået ved fornøden undervisning og instruktion – men vi vil 
gøre et forsøg i sygehjælper Faggruppen på Bornholm. 

Ønske om Insulininjektion kursus/kompetencegivende. 
Det kan være en god idé at nævne i kompetencebeskrivelsen, at 

medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kan være grundlag for en udviklings-/ 

uddannelsesplan. 

Arbejdsgiver spørger nu efter kompetencer i innomate, gør brug af MUS ved 
ønsker om efteruddannelse. 

Det er kompetencer og ikke titler, der skal løse opgaverne  

Når man arbejder med kompetenceprofiler, er det vigtigt, man ikke forfalder til 

kun at tænke i titler. 

Fx, at det kun er social- og sundhedsassistenter, der kan løse bestemte 
opgaver. Det begrænser, at man kan være fleksible omkring de opgaver, der 
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skal løftes, og det kan også give nogle stive rammer for, hvad den enkelte 

faggruppe eller person kan kompetenceudvikle sig til. 
- Videreuddannelse til social- og sundhedsassistent(Kbh.) 

- Individuel kompetence afklaring (Århus) 
- Faglighedsdag (Vejle) 

- Skolen lidt besværlige, mangler praktikpladser på sygehusene (Herning) 
- Social- og sundhedsassistenterne trængt ud af sygehusene af 

sygeplejerskerne – intet ønske om videreuddannelse for sygehjælpere 
(Helsingør) 

- 5 ugers efteruddannelse ”faglig-sygdomslære” (Hjørring) 

- Individuel opklaring- kompetenceudvikling (Sydfyn) 
- Kompetence Center – demens kursus (Nordvest Sjælland) 

- 7 ugers Update kursus, sygdom og hjælpemidler (Skive) 
- Demens kursus (Holstebro) 

- Hold til videreuddannelse, oplæring i afdelingen, lægge kath., sonder, 
venflon- giver kontrast osv.)(Roskilde) 

- Sidemandsoplæring – aktivt hverdagsliv, arbejder mere i teams, kommunen 
sender brev ud til 65 årige- om de vil være frivillige (Viborg) 

- Ingen sektor/diffust, demens uddannelse/kursus til alle(Køge) 
- Nedskæringer, sidemandsoplæring på arbejdspladsen (Sønderjylland) 

- Faglig Tema, indkaldelse af alle faggrupper, meget lidt fremmøde. 6 ugers 
kursus- hverdagstræning/rotations afløsning.(Randers) 

- Ny struktur, Center for ældre og Center for Sundhed, sygeplejerskerne skal 
køre som konsulenter. Matche ”Det nære sundhedsvæsen” – hurtig ud af 

sygehuset- forebyggelse- rehabilitering og aktivering. (Bornholm) 

- Arbejdspladsen – alle oplæres i alt (Odense) 
- Ekstra uddannelse ”Det nye sygehusvæsen” (Ålborg) 

  
7.3Udfordringer i dagligdagen i forhold til, hvordan vi bevarer vores 

kompetencer. 

Få cirkulæret og profilen i omdeling 
Den lokale FOA skal ud og påvirke arbejdsgiver. 

 

7.4Det faglige udvalg opfordrer til, at deltagerne medbringer materiale m.v. 
fra egen arbejdsplads eller afdeling. 

Bornholm kom med følgende til Fagligt udvalg. 

- Oplæg: Kompetenceprofil. Udvikle fagligt med efter-/videreuddannelse. 

Bornholms plejehjem og – centre / instruks 

- Ansvar- og kompetenceområder  

- Delegation af opgaver 

- Fysisk aktivitet og mobilisering 

- Vejledende kompetenceplan for sundhedsfagligt personale. 

- Kompetence skema 
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- Anerkendelse 

- Høj arbejdspres  

- Rokeringer 

- Konflikter og samarbejde 

- Voldspolitik 

- Insulininjektion varetaget af forskellige faggrupper udover sygeplejersker 

og social-0g sundhedsassistenter. 

- Kompetenceprofil: Nøglepersoner Inkontinens. 

- Funktionsbeskrivelse for koordinatorer i Bornholm plejehjem og – centre 

 

Efteruddannelse: 

Hvilke opgaver stilles der krav om at du som sygehjælper kan løse: 

- Pædagogiske 
- Medicin forståelse 

- Sår 

- Psykiatri 
8. Gensidig orientering 

 

Særlige udfordringer: Overskridelse af kompetence ved 

manglende kompetence skema. Placering af ansvar.  

Forståelse for hinandens kompetence i et samarbejdende 

team. Nødvendig kommunikation: 

Når vi anerkender hinandens faglighed – så kan vi 

samarbejde. 

 

Sagsfremstilling 

Hvilke særlige udfordringer oplever I 
ved udførelse af jeres arbejde som 

sygehjælpere? 

At styrke dialogen i det behandlende 

team- kerneopgaven-fælles mål. 
Vi ser det som en TR opgave. 

Dokumentering flere steder, sparing og dialog mellem fagpersonalet. 
Emner fra 2013, fortsat i spil. 

Spørgsmål til Central Sektor vedr. de lukkede/mindre faggrupper: ”Vil den centrale 
sektor arbejde videre med de lukkede grupper?” 

Svar: ”Nej – det skal fremover ske lokalt”. 

Herunder: Overenskomst-15 hvad rører sig på arbejdspladserne? 

Indstilling 

Det faglige udvalg vil gerne vide, hvad vi fremadrettet skal have fokus på. 

- Arbejdet med elever (de ikke egnede) 

- OK 15 – et løft til faggruppen. 
- OK 15 – spisepauser 

- Indførelse af teknologien, telemedicin, Skype møder med sygeplejerskerne. 
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9. Opsamling på fælles oplæg for alle faggrupper  

 

10. Opsamling på debatten i arbejdsfællesskaberne 

 
- Det nære sundhedsvæsen 

- Somatik-området 

- Psykiatri-området 

 

11. valg af fagligt udvalg 

a. 3 medlemmer til fagligt udvalg, alle tre medlemmer til fagligt udvalg er 

villige til genvalg 

b. 2 suppleanter 

c. 1 sektorårsmødedeltager 

a) Vibeke Haumann Jensen, Vivi Andersen og Marianne Søndberg blev 

alle genvalgt for 2 år. 

Vibeke: Tak for valget- vi har et godt samarbejde. 

b) 1.suppleant Susanne Nielsen (Esbjerg) 

2.suppleant Joan Bihl-Nielsen (Vejle) 

c) Sektormødedeltagelse opgaven går på skift mellem Vibeke, Vivi og 
Marianne, så der altid er en der kan. 

12. Evaluering 

Få svaret på mailen fra forbundet, når det kommer! 

13. Eventuelt 

Tak for denne gang – kom godt hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


