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Faggruppelandsmøde 2015 

 

 Sygehjælpere 

 

 Emne/punkt 

Ankomst og morgenmad  

Velkomst og præsentation 

Valg af mødeleder og referent 

Godkendelse af dagsorden 

Orientering fra det faglige udvalg 

Frokost 

Arbejdsfællesskaberne arbejder i: 

     - Somatik 

     - Det nære sundhedsvæsen 

     - Social- og behandlingspsykiatrien 

     - Ledelse 

Kaffepause 

Fællesoplæg i Plenum 

     v. den centrale sektor 

  

  

  

Middag og socialt samvær… 

 

 

 Emne/punkt 

Orientering - OK15 for sygehjælpere 

Kompetenceprofil 

Særlige udfordringer ved arbejdet som sygehjælper 

Evt. suppleringsvalg til fagligt udvalg 

Evaluering og eventuelt… 

Arbejdsfællesskaber fortsat… 

  

Frokost 

Fælles i plenum 

 - aktuelle faglige temaer 

 - afslutning af faggruppelandsmødet 

 * Forbehold for ændringer i tidsplanen kan forekomme 
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Faggruppelandsmøde  

Dato: 19.-20. maj 2015 

Egne notater     

 

Referat: 

 

 

1. Velkomst og præsentation 

Velkommen til alle og opfordring til at tage sig særligt af de nye deltager. 

Oplysning – antal af sygehjælpere. 

       Erhvervsaktive sygehjælpere 

 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 30.4.2015 +/- 

Sygehjælpere-fritvalg 1 2 38 ?  

Sygehjælpere 7.560 6.796 6.063 5.603  

I alt 7.561 6.798 6.101 5.603 -460 
 

Oplysning at Vibeke H. Jensen(Formand for Fagligt Udvalg) har måttet melde 
afbud af private årssager. 

Suppleant Susanne Nielsen (1. suppleant/FOA Esbjerg)træder ind i 

”bestyrelsen”. 
Videre til en kort præsentationsrunde samt hvad der lokalt sker og er sket 

siden sidst.  
Annette/FOA Vensyssel: Besparelser. 

 KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at 
udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på 

erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. 
Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- 

og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private 
virksomheder. (Brønderslev) 

Berit/FOA Esbjerg 

Birgit/FOA Randers: Nyt boligkoncept: Lejerbo 

Nedlagte plejehjem 
Bodil/FOA Holstebro: Levebo miljø, 13 plejebolig. Ros/MUS 

Christa/FOA Viborg: Besparelser i Hjemmeplejen. Fyringer-genansat på 12 
timer. Bil- elektronisk rullende kontor. 

http://www.kea.dk/da/
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Esben/FOA Aalborg: Ansat på sygehus/anæstesi-intensiv afd. Besparelser i 

hjemmeplejen- 60 personer. Ledelsen udskiftes pga. klager. Fremtidens 
plejehjem 

Gitte/FOA Mariagerfjord: AMR, Akutstuer-Rehabilicering, levebomiljø 8-12 

beboere, mange kurser, ”I sikre hænder”, medicinhåndtering, demens, pc. FOA 
arrangerer arbejdsklubber. Værktøjer til tidlig opsporing(TOF) 

Sundhedsstyrelsen udgiver en rapport med anbefalinger til værktøjer til tidlig 
opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsevne og underernæring hos 

ældre medicinske patienter. Værktøjernes primære formål er - via en tidlig 
indsats - at forebygge, at den ældre medicinske patient får behov for 

sygehusindlæggelse. 
 

Målgruppen for værktøjerne er primært hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og 
personalet på plejecentre. Derudover skal almen praksis have kendskab til 

værktøjerne, så de kan anvendes i samarbejdet med hjemme(syge)plejen.  
 

De anbefalede værktøjer omfatter blandt andet:  
 Skemaer med relevante fokusområder som ”Psykisk og Socialt”, ”Hjemmet”, 

”Hverdagsaktiviteter”, ”Spise og drikke” mv. Skemaerne skal give 

sundhedspersonalet en systematisk tilgang til hverdagsobservationer og 
refleksion i kontakten med borgeren. 

 Måling af vitale parametre som puls, blodtryk, temperatur og 
respirationsfrekvens, mv. 

 Stoletesten (til undersøgelse af hvor mange gange den ældre kan rejse og 
sætte sig på 30 sekunder) 

 Regelmæssig vejning 
 Værktøjer til screening for blandt andet depression, smerter og 

helbredsrelateret livskvalitet 
 

Sundhedsstyrelsen har peget på allerede eksisterende værktøjer til tidlig 
opsporing, og har i udpegningen inddraget eksperter med særlig viden på 

området, samt indhentet information fra alle landets kommuner og 
international litteratur. 

KL og Danske Regioner har ansvaret for at udarbejde en plan for 

implementering af værktøjerne og varetager herefter 
implementeringsopgaven. Værktøjerne til tidlig opsporing er ét af i alt 11 

initiativer i Regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske 
patient. 

Grethe/FOA Herning: Opskoling. 
Helle/FOA Nordsjælland: Udliciteringer, OK fonden- non profit.  
Om OK-Fonden 
OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe 

formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser. Vi 
arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og 

svage grupper i bredeste forstand. 
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Vores primære virkeområde er plejehjemsdrift, og vi driver således en række 

plejehjem landet over. Derudover driver vi psykiatriske tilbud, hospice og 
administrerer en lang række senior-/ ældrebofællesskaber. Vi tilbyder 

endvidere byggeherrerådgivning og -administration via vores byggeafdeling. 

Jette/FOA Frederikssund: TR (Skiby), alenejob- 6 demente. 
Joan/FOA Vejle: TR/2 udegrupper, Faglighed i fokus,   

Jonna/FOA Bornholm: Levebomiljø, besparelsen-fyringer og nedsat tid- 
udliciteringer, der er 9 plejecentre, ledelsesforandring, ingen 

kurser/sidemandsoplæring. 
Vi har fokus på  

 
Efteruddannelsesudvalget for det 

Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet 

Individuel kompetencevurdering (IKV) 

Hvad er IKV i AMU? 
Det overordnede formål med IKV i AMU er at give den enkelte person mulighed 

for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til konkrete 
AMU-uddannelser. Efter gennemført IKV kan deltageren få et uddannelsesbevis 

eller et kompetencebevis, der dokumenterer, hvad deltageren kan. Deltageren 
kan også få en uddannelsesplan, der viser, hvordan vejen til endnu mere 

kompetence på området kan opnås. 

3 gode grunde til IKV 
1. IKV kan styrke lysten til efteruddannelse ved at åbne op for formel 

anerkendelse af kvalifikationer opnået gennem praksis 
2. IKV og anerkendelse af praksiserfaringer kan bruges ved rekruttering og 

fastholdelse af medarbejdere 
3. IKV kan hjælpe på vej til nye jobfunktioner i samme eller tilstødende brancher 

Det er vigtigt at få kompetencebevis på sidemandoplæring, at en kompetence som 
sygehjælperen erhverver sig som en kvalifikation følger sygehjælperen resten af sit 
arbejdsliv- sidestilling med kursusbevis. 

 

Forandringsledelse 
- en grundbog 

 af Steen Thorborg 
Forandringsledelse er en bog, der fokuserer på at 

analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser 
i en organisation.  

 
Bogens forfatter er cand.phil. Steen Thorborg, der blev 

uddannet med massekommunikation som speciale og 
har flere bøger om ledelse bag sig. I denne bog giver 

han redskaber til at håndtere udfordringer i forbindelse 
med forandringer som fusioner, økonomiske 

stramninger og konkurrence fra et globalt marked. Vejl. Pris kr. 250,00 
 

https://www.saxo.com/dk/forfatter/steen-thorborg_4342526
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Vi har fokus på indbydelse fra Central sektor vedr. De lukkede uddannelser, 15./16. 
september i Nyborg- 50 pladser. 
Da uddannelsen ikke eksisterer mere, eksisterer sygehjælperen ikke længere i nogle af 
ledelsens verdener. 
Begrebet sundhedspersonale: ”uuddannede sygehjælpere” burde aldrig være opstået, da 
det ikke er eksisterende – ”Uden uddannelse” er mere relevant. 
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Kirsten/FOA Silkeborg-Skanderborg: Opskoling, ny efteruddannelse.0-vækst 

tankegang(Christiansborg politikkerne), nyt borgersyn, Akut Teams (før 
region) nu ud i kommunerne. 

Kirsten/FOA Roskilde. En ny administrationsstilling er oprettet til Kirsten.   

Lena/FOA Køge: FTF, levebo, byggerier- supersygehuse, udliciteringer, 
kompetenceudfordringer, byrådsmøder.  

Linda/FOA Midtsjælland: Mentor ordninger. 
Lis/FOA Guldborgsund: Arbejdsledig efter sygdom- stilling ikke genansættelse 

i, nedlagt center, nedskæringer/fyringer – genansættelser på min. 17½ time 
max. 30 timer. 

Margit/FOA Horsens: 1. hjælps kursus, køreanlæg. 
Marianne/FOA Lolland: Ser frem til 40 års jubilæum, går på pension i 2017. 

Susanne/FOA Sydfyn: Afbud 
Susanne/FOA Esbjerg. Hjemmeplejen 

Vibeke/FOA Århus: Afbud 
Vivi/FOA SOSU:  

Aase/FOA Sydsjælland: Psykiatri flytter til hospital 1.september. 
Konklusion:  

o Generelle nedskæringer/besparelser,  

o nogle steder nedsættelse man har fyret medarbejderne for at genansætte dem 
på et lavere timetal 

o Omstruktureringer   
o  udliciteringer 

o Faggruppen trykket – nogle kommuner vil have social og sundhedsassistenter i 
stedet for sygehjælpere. 

o Udfordringer faggrupperne imellem ang. kompetence.- fremhæver at hos nogle 
ledere er sygehjælperne en skattede faggruppe, da mange af de udfordringer 

omkring pleje og observation af borger/patienterne ligger i sygehjælpernes 
grunduddannelse. 

2. Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder - Marianne Lübbers Søndberg(FOA Lolland) 

Ordstyrer – Susanne Nielsen(FOA Esbjerg) 

Referent – Vivi Lone Andersen(FOA SOSU) 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

Oplyst om de tre særlige punkter som sektoren ønsker vi i faggruppen skal 

tage stilling til. Derfor tilføjet et nyt punkt 10 

Hvorefter dagorden blev godkendt. 

4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen, 

Psykiatrien og Ledere (se særskilt bilag) 
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Psykiatri-området 

 

Det somatiske sygehusvæsen 

 

Det nære sundhedsvæsen 

 

Karen Stæhr. 

Vi har fokus på: 

o Faggrupperne 

o De lukkede uddannelser 

o Lederne 

1. OK 15 

2. Behandling og socialpsykiatri 
3. Det borgernære sundhedsvæsen (somatik) 

4. Det kommunale (nære) sundhedsvæsen 

5. Værdighed i ældreplejen 
6. Demens alliancen 

7. Ulighed- FOA kampagne 
8. FOA har 4 mål 

9. Dansk Selvskab for Patientsikkerhed 
10. Bruger du for meget tid på dokumentation? 

11. Unødvendig dokumentation 
 

 

Det kommunale sundhedsvæsen. 

 Rehabilitering 
 Tidlig opsporing-forebyggelse 

 Telemedicin & velfærdsteknologi 
 Kronikere 

 Psykisk syge 
 Sammenhængende forløb 

 Øget samarbejde med øvrige faggrupper 
 

Hvad skal der til? 
Hvordan kommer din faglighed i spil? 

Ligeværd – nyt fokus på indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. 

- Magtanvendelse 
- Alenearbejde 



 Sygehjælpere   

 

 

9 
 

 

Krav til medarbejderne 
 Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en 

opgave, som han/hun ikke kan udføre forsvarligt. 
 Medhjælpen er ansvarlig for at udføre opgaven 
efter instruksen. 
 Går medhjælpen ud over instruksen, er den  
pågældende selv ansvarlig. 
 

- AMU-  

”Den uadreagerende 
borger”  

 

Fra borger til patient, at 
følge patient gennem 

større samarbejde med 
sygehusene. 2-3 dages 

indlæggelse, videre til 1-2 
måneders behandling og 

Rehabilicering i eget hjem. 
Borgeren er både borger og 

patient i eget hjem. 
 

Dokumentation: Efter sundhedsloven er det leders ansvar, at der er udarbejdet 
”Instruks” samt at der er fysiske rammer og muligheder til dokumentationer. 

Bruger du meget tid på dokumentation? 
-Undersøgelse blandt medlemmerne 

- Giv din mening til kende på Facebook 
- Forskellige synspunkter 

- gennemgående svar (og til irritation) at der skal dokumenteres flere steder. 
Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver. 

Vi har valgt at temaet er delegation, idet det er et emne, der fylder meget i 
udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Vi ved, at der meget 

ofte er diskussioner om hvem der kan, må og skal løse bestemte 

arbejdsopgaver. 
Det er i mange kommuner en udfordring, at adskille sundheds- og 

sygeplejeopgaver fra servicelovens opgaver. Det gælder såvel hjemmepleje, 
plejecentre, samt de sociale botilbud, hvor der ydes pleje efter begge 

lovgivninger. 
Derfor har vi fået chefkonsulent Karen- Marie 

Myrndorff fra KL til at komme og fortælle om hvordan 
KL er på delegation og opgaveudvikling i kommunerne 

for FOA’s grupper. Der vil være oplæg og mulighed for 
debat og erfaringsudveksling omkring delegation. 
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Videredelegation 
 Ledelsen skal beslutte, hvem der må løse en opgave. Dermed giver 
begrebet ikke mening at anvende i kommunal praksis. 
 
 Ledelsen har ansvaret for at opgave og kompetencer passer sammen. 
 
 Hvis en medarbejder alligevel videredelegerer trods ledelsesbeslutning, 

har medarbejderen ansvaret for udvælgelse, instruktion og tilsyn. 
 

En sådan beslutning kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 
 

 Opgaveglidning mellem faggrupper er ikke videredelegation. 

Kompetenceudvikling hvad er det? 

HUSK 
 Der er behov for videndeling, ikke videnkopiering.  

Kopi af viden er også kopi af fejl. 

 Videndeling er vanskelig, hvis ikke der er et dagligt opgavefællesskab. 
 Læring- ny viden- kræver refleksion over læreprocessen. 

 
 

Krav til medarbejderne 
 

Autoriseret sundhedspersonale 
 Sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter har journalføringspligt 

uanset hvilken lov, de arbejder efter. 
 

Ikke – autoriseret sundhedspersonale. 
 Ikke fastsat regler, der pålægger en pligt til at føre journal, 

medmindre opgaven overtages ved udførelse af delegerede 
forbeholdte sundhedsfaglige opgaver. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Delegering af indsatser efter sundhedsloven. 
 

 Ledelsesansvaret begynder, når lægen ”parkerer” opgaven ved 
kommunenens dør. Altså overtages tilsynet af kommunen. 

 Der skal foreligge relevante instrukser for arbejdets tilrettelæggelse- 
hvem må løse hvad. 

 Medarbejderne- uanset faglighed- skal vide, hvad de har kompetencer 
til, hvornår de skal sige nej og hvem de skal kontakte. 
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Rammedelegation 
 En læge med ansættelsesforhold i kommunen/ 
Praksiskonsulent kan delegere særligt beskrevne 
Undersøgelsesopgaver. 
 Ledelsen er ansvarlig for instruks samt for 
oplæring. 
 Lægen skal sikre, at instruksen er dækkende, og 
Føre tilsyn. 

Den demografiske udfordring (”Dødens gab”) 1 og 2 personalesammensætning 

på ældreområdet. 
Korttids indlagte er stigende – antal dage i liggetid på sygehusene- gennemsnit 

3,7 dage. 

Mere sundhed for pengene. 
Hospitaler: Tid i forhold til: Hvor hurtig bliver du rask. 

Egen læge: Forskel i kvalitetsopfattelse af forståelse af hvad en dygtig 
medarbejder er. 

Patienten er eksperten (net søgning) 
Opgaveændring, flere kan – alle skal. 

Opgaveændring – stationær- ambulant- opgaveglidning. 
Øget fokus på sundhedsfaglighed i kommunerne i forhold til Serviceloven og 

Sundhedsloven. 
Patient – patientsikkerhed. 

Borger- serviceloven- rehabilitering. 
Oplysninger går tabt ved udskrivninger på vejen via visitation. 

Tilbage til eget hjem – der bestemmer borgeren selv- ja eller nej? Er også 
fortsat patient, muligvis med flere diagnoser. 

Visitationen bliver kritiseret i forhold til rehabilitering i eget hjem ved hurtige 

udskrivninger, sundhedspersonalet mangler hjælpemidler i forebyggelsen og 
rehabiliteringsfasen i eget hjem. 

Fokus på borgers egne ressourcer. 
Fortsat hjælp til dem, som har behov. 

Hvad skal der tages højde for kompetencemæssigt. 
- Kompetenceudvikling, tæt på praksis 

- Borger har flere diagnoser 
- Stærke alsidige generalister 

- Specialister på udvalgte områder 
Sundhedlovens opgaver og delegation. 

Juridisk lov. 
Sundhedsfaglig virksomhed- lægen 

Lægens medhjælp- omhyggelig udvalgt, retningslinjer, instruks og kontrolans. 
Sundhedsloven: 

 Forebyggelse 

 Plejeopgaver 
 Ernæringscreening 

 Borger med infektioner, UVI, influenza 
 Sonde, er født som en sundhedslov – forbliver at være det. 
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Instrukser – ansvar 
 Skal løbene ajourføres. 
 
 Skal have en udformning, omfang og placering, 
Så at de er anvendelige i det daglige arbejde. 
 

 Nyansatte skal introduceres til afdelingens instrukser. 
 

 Før tilsyn med at arbejdet udføres i overensstemmelse 
med de udarbejdende instrukser. 

Hvorfor fokus på værdigheden? 
 

 Alt for mange indberetninger om uværdige forhold 
på ældreområdet. 

 Politikerne har for meget fokus på økonomi, og for 
lidt fokus på en værdig ældrepleje. 

 Ved at bestemme hvad vi synes en værdig ældrepleje 
er, kan vi blive mere bevidste om, hvad der er 
acceptabelt i ældreplejen, og hvad der ikke er. 

 En værdig ældrepleje kan betyde mange ting, men 
hvad synes vi det betyder? 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.  Fælles oplæg for alle faggrupper i plenum 

 10 elementer i en værdig ældrepleje 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
I DSR, FOA og Ældre Sagen hører vi alt for ofte beretninger om uværdige 

forhold på ældreområdet. Vi hører om ældre, der sidder for længe i våde bleer, 
får uappetitlig mad og som oplever, at mange forskellige hjælpere kommer og 

går i deres hjem. Vi hører om mangel på medarbejdere, der løber stærkere og 
stærkere, og som oplever, at de ikke altid har tid til at give en forsvarlig 

omsorg, pleje og behandling.  
Med andre ord oplever vi, at værdigheden i ældreplejen i Danmark af og til 

halter og vi ved, at mange frygter at de ikke kan få værdig, pleje, omsorg og 

behandling, når de bliver ældre.  
Derfor vil vi gerne invitere til en debat om hvordan vi kan sikre, at man i 

Danmark fortsat kan leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, 
selv om man er blevet afhængig af hjælp fra andre.  
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Inspirationen er hentet fra Norge og Sverige, der gennem flere år har arbejdet 

aktivt for at få en mere værdig ældrepleje. I de to landes lovgivning står der, 
at hjælpen til svækkede ældre skal indrettes med respekt for det enkelte 

menneskes selvbestemmelsesret, egenværd og livsførelse. Helt centralt 

lægges der vægt på, at tilværelsen fortsat skal være tryg og meningsfuld, også 
når man er svækket og har brug for hjælp fra andre.  

I begge lande arbejder man med såkaldte værdighedsgarantier, både på 
landsplan og lokalt. Det betyder, at værdigheden bliver debatteret på flere 

niveauer, politisk og blandt ledelse og medarbejdere i ældreplejen.  
Vi inviterer til en bred debat i Danmark. For vi mener, at det er relevant, at 

alle lige fra folketingspolitikere, kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i 
ældreplejen, pårørende og borgere i almindelighed, sammen kommer dybere i 

en forståelse af: Hvad forstår vi ved værdig ældrepleje? Og hvad kan vi gøre 
for at sikre en værdig ældrepleje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er værdigheden tilpasset systemet eller tager vi hensyn til individuelle behov? 

Hvor er systemet mest sårbar – aftenvagt-sengetid-liftninger! 
Kørelister, vagtskifte i forhold til tv-behov. Madsituationer/tidspunkter, tager vi 

mad fra til opvarmning, hvad sker der med ernæringstab og hygiejne. 
Borgerens døgnrytme: Fleksibiliteten-opgaveglidning-er normering tilsvarende? 
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Nedskæringer bremser for mulighederne. 

Konsekvens for personalet- privatlivet forringes med skiftende vagter eller 
alternativ tænkning/fleksible mødetider. 

Har den ældre selvbestemmelse over eget liv? 

 
Vi præsenterer her 10 elementer, som vi synes er afgørende, når vi 

taler om værdighed i ældreplejen: 

1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab 

Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende 
bolig, samt hjælpemidler. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig, hvor 

ægtefællen har mulighed for at flytte med, hvis det ønskes. 

2. Mulighed for at komme ud 

Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen. Fx til 
gåtur, indkøb eller besøg. 

3. Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker 

Det betyder fx at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne, 

så man ikke sidder i en brugt ble. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis 
man har spildt mm. 

4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise 

Det betyder gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Det kan fx også 
betyde støtte til måltider og til tilberedning af mad. Det betyder også, at der er 

reelle valgmuligheder, og at der tages individuelle hensyn til særlige ønsker og 
diæter. 

5. Lindrende behandling og en værdig død 

Det betyder, at den døende skal tilbydes lindrende behandlinger, støtte og 

rammer, som kan tilgodese et værdigt terminalforløb. 

6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få 

relevant hjælp, når der er behov for det 

Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styrke 

mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt. 

7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og 

faglighed i omsorg, pleje og behandling 

Det betyder, at medarbejdere følger den ældres helbredssituation for at 

forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg 

og behandling, når det er nødvendigt. Det betyder også, at medarbejdere skal 
have mulighed for at samarbejde på tværs af fag og sektorer, så der sikres 

mest mulig kontinuitet for den enkelte. 

8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme 
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Det betyder, at der tages hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte så 

vidt det er muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. Det 
betyder også mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte 

til at deltage i sociale aktiviteter. 

9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 

Det betyder nærvær og samtaler om det, der fylder for den enkelte. Det 

betyder støtte til at holde minderne i live og fokus på sin livshistorie. Det 
betyder, at støtten ikke kun er i forbindelse med de fysiske udfordringer, men i 

lige så høj grad også handler om den mentale sundhed. 

10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling 

Det betyder, at man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke 
længere kan det samme som tidligere. Det betyder, respekt for privatlivet og 

for personlige grænser. Det betyder at medarbejdere og ældre taler til 
hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at 

udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af 
helbredsforværringer. 

 

6. Orientering fra det faglige udvalg, herunder OK 15  

Karens 10 mdr. sat ned til 8 mdr. 
Aften/nat tillæg bortfalder april 2016- hævelse af tillæg senere. Nuværende 

stillinger bevarer, så længe stilling haves! 
Uddannelse af uuddannede frem til 2018 

EFTERUDDANNELSE(EUD) REFORM: HVAD ER EUD? 
En erhvervsuddannelse (EUD) er en faglig uddannelse. Selv om uddannelserne 

er for både unge og voksne, regnes de til ungdomsuddannelserne. Det 
betyder, at de bygger på en grundskoleuddannelse, dvs. normalt 9 års 

skolegang. 
Kort om uddannelsen 

Næsten alle erhvervsuddannelser skifter mellem perioder på skole og perioder i 
praktik. Du er mest i praktik. En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse, 

og når du er færdig, kan du søge job i Danmark eller i udlandet. 
Uddannelserne varer normalt 3 - 4 år men kan variere fra 2 - 5 år. For voksne 

kan disse uddannelser dog være tilrettelagt som særlige forløb, der er kortere. 

Optagelse 
For at begynde på en EUD-uddannelses grundforløb skal du have opfyldt din 

undervisningspligt. Det har du bl.a. efter 9. klasse. For at påbegynde 
hovedforløbet skal du have gennemført uddannelsens grundforløb og normalt 

enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være 
optaget på skolepraktik. 

Adgangsbegrænsning 
Til nogle få EUD-uddannelser er der adgangsbegrænsning. Du kan dog altid 

blive optaget, hvis du på forhånd har en praktikplads inden for faget. 
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Bemærk: Der sker en stramning i adgangsbegrænsningen på den måde, at 

man til visse uddannelser skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget 
på grundforløbet til uddannelsen. 

Uddannelsernes opbygning 

EUD-uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet 
foregår normalt på skole. Du kan begynde din uddannelse enten på skole eller 

i praktik før grundforløbet. Du kan også vælge ny mesterlære. 
Hovedforløbet veksler mellem praktikophold og undervisning på skole. 

Vejle: Hensigtserklæringer. 
Guldborssund: Fastholdelsestillæg for aftenvagter opsagt- AV rammes dobbelt. 

VIGTIGT: At huske/lovhjemmel om tilbageløbs midler ved opsigelse af 
forhåndsaftaler, blev lavet for ny løn pulje. 

Helsingør: Der gives ikke orlov til videreuddannelse. Forhåndsaftalerne er 
næsten helt fjernet- intet tilbageløb. 

Arbejdstidsaftalen: 
Opsigelsesperioden op til 16 uger. 

Frederikssund: Udbetalt fast løn for særlige dage/FO)- aftenvagt. Kan købe sig 
fri for egne midler. 

Esbjerg: Bilagsbog/procentstigning/forældreorlov(fædre)/fri til børns 

hospitalsindlæggelser op til 10 dage på et år/rådgivning og rejseløn/2 timer m. 
løn til at få vejledning i opsigelser og varsler ved omstruktureringer. 

Mødepligt- afspadsering regnskab time for time. 
Konklusion Fagligt udvalg: 

Orienterede om OK15. 
Ang. videre uddannelse fra social og sundhedshjælper eller sygehjælper til 

social og sundheds assistent, snakkede vi om forskellighederne fra eget 
bagland. 

Nogle steder givers der uddannelse orlov, andre steder ikke – også 
lønindplacering ved tilbagevenden fra videre uddannelse er der stor forskel fra 

område til område. 
Forhåndsaftalerne er flere steder opsagt. Snak om de penge der var bundet i 

aftaleren, nogle oplever de forsvinder i kommunes store sorte huld. Mens 
andre har fået dem til lokallønforhandlinger. 

7. Sygehjælpernes kompetenceprofil 

Lis/FOA Guldborgsund: (bilag)Ældreområdet Guldborgsund Kommune: 

Ansvars-og kompetenceområde for sygehjælpere. Med skema på 
Opgaver indenfor/Opgavens art/generel/udvidet/speciel/udenfor 

sygehjælperens område. 
(bilag) ”Ansvars og kompetenceniveau for …” Vejledning: Vedlagte 

kompetenceskema skal anvendes i sammenhæng med beskrivelsen af ansvars-

og kompetenceområdet for medarbejderens fagområde. 
Ved nyansættelser gennemgår gruppeleder skemaet i samarbejde med den 

nyansatte, således at kompetenceniveauet afdækkes. Herefter opbevarer den 
enkelte medarbejder sit eget skema. 
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Ved efterfølgende ændringer påføres de af enten den oplærende fagperson 

eller af gruppeleder, som noterer dato og underskrift i rubrikken godkendt. 
Jette/FOA Frederikssund: (bilag) Faglige kompetencer og visioner for 

sygehjælpere i Frederikssund kommunes Hjemmepleje og 

plejecentrene. Et oplæg til ledelse og politikkere. 
Jonna/FOA Bornholm: Vi går nu for alvor i gang med EPOS(bilag) individuel 

kompetencevurdering (IKV)(bilag) med ”Cirkulære om uddannelse af 
sygehjælpere” (bilag)som grundlægning for sygehjælperens faglige profil 

(bilag). 
Vi vil indsamle materiale og viden fra vores medlemmer. Et af målene vil være 

en Idekatalog til efter – og videreuddannelse som vi vil tage med på seminar 
for de lukkede uddannelsesgrupper september 2015 i Central sektor. 

Jeg har tilmeldt mig: 2-dages seminar for de lukkede uddannelsesgrupper om 
”Udvikling, faglighed, nye udfordringer og nye opgaver” d. 15.- 16. 

september 2015 i Nyborg 
Formålet med disse to dage er, at ruste dig som faggrupperepræsentant for en 

af de lukkede uddannelsesgrupper til at tage de faglige diskussioner på 
arbejdspladsen, styrke din faglige gennemslagskraft og finde veje til faglig 

udvikling og uddannelse for dig og FOA medlemmer på din arbejdsplads. 

Målgruppe:  
Repræsentanter for de lukkede uddannelsesgrupper i social- og 

sundhedssektoren hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejere, 
beskæftigelsesvejledere og plejehjemsassistenter og deres faglige udvalg Der 

er 60 pladser – I første omgang prioriteres faggrupperepræsentanter, der 
deltager på faggruppelandsmødet. 

 
Konklusion: (Faglig Udvalg) 

Syntes den hænger sammen med de 
kompetenceudviklinger der skal igangsættes på Bornholm Eposvejledning til 

individuel kompetence udvikling AMU. 
 Vi skal se ind af, på hvad der er behov for på vores arbejdspladser.- Håber der 

er lavet materiale som tages med til Seminar i september. 
Ingen har forslag til ændringer og/eller tilføjelser til Kompetenceprofilen. 

8. Hvilke særlige udfordringer oplever I ved udførelse af jeres 

arbejde som sygehjælpere? 

Det er overordnede der bestemmer hvad vi må og ikke må. 
Det vi kan og de kompetencer vi ha kan ikke tages fra os. 

MUS kan give kompetenceløft og muligheder for videreuddannelser. 
Individuel kompetence vurdering(IKV) og kend din kerneopgave (sidste års 

tema centralt) kan få kompetencer i spil. Det er kompetencen og ikke 
faggruppetitlen der løser opgaven. 

KUA kurser 
Fleksibilitet eller mangel på samme indenfor visitering: Patient i fokus på 

tidsbestemte opgaver/”Den døende patient/borger ønskeligt med opnormering 
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- Anerkendelse 

- Høj arbejdspres  

- Rokeringer 

- Konflikter og samarbejde 

- Voldspolitik 

til opgave forskydninger, friske måltider i forhold til borgers livsklokke. I stedet 

bremses fleksibiliteten med nedskæringer. 
 

Konklusion Fagligt udvalg: 

Sygeplejersker der bestemmer hvilke opgaver, både sygehjælpere og 
plejehjemsassistenterne må udfører – opgaver der ligger i vores 

grunduddannelser og som vi har udført gennem mange år, bliver taget fra os. 
- Det er kompetencer og ikke 

titlerne der løser opgaverne. 
- Kenskab til vores kerne 

opgaver – de løses i teams 
bestående af flere faggrupper, 

godt for derved opnås større 
kvalitet og tilfredshed. 

- Tilbage til 
kompetenceskemaerne, så 

man kan se hvem der kan og 
må hvad for at undgå at når der laves en fejl så kompetencer for alle på 

afdelingen. 

- Ros til oplæg fra KL,(arbejdsfællesskaberne) det giver stof til eftertanke og 
noget tage med hjem og arbejde videre med. 

- KUA – sygehjælperne med på kurser, men ofte står der ikke sygehjælper i 
målgruppen, derfor søger de ikke. Opfordring til at søge ind på de kurser der 

har et fagligrelevant indhold, selv om sygehjælperne ikke står som målgruppe. 
9. Evt. suppleringsvalg til det faglige udvalg. 

Ikke relevant 
10. Tre spørgsmål fra sektoren om gensidige forventninger og 

samarbejde. 

1. Hvordan vil faggruppen styrke arbejdet med faget? 

2. Hvilke ideer og initiativer kan faggruppen diskutere? 

3. Hvad vil der i det kommende år være særlig i fokus? 

 

1. Hvordan vil faggruppen styrke arbejdet med faget? 

Byde ind på kurser 

Byde ind med vores eksistens i tværfaglige Teams af/i opgaveløsninger. 

Dialog med ledelse om kompetenceløft/opgaver/kurser. 

Løse opgaver der ligger under sundhedsloven-psykiatri. 

Individuel Kompetence Vurdering (IKV) for at være med i opgaveglidning 

(sygeplejerske opgaver gives videre til FOA grupper ved besparelser) 

Konklusion Fagligt udvalg: 

o Svært da det nogle steder ligger i det politiske niveau der tages beslutninger 
om fremtidens social- og sundhedsområde. 

o Frederikssund afd. Inviterer politikere 1 x år – et år blev der spurgt om de 
viste hvad en sygehjælper er og den der kom tættest på fik lov at få en dag – 
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med på arbejdet.  det har efterfølgende betydet, at politikerne har fået større 

forståelse for vores fagområde. 
o Der er stor forskel fra område til område ang. Synet på vores faggruppe 

o Byde ind på b.la KUA kurser. 

o SOSU skolen Greve, har rigtig gode uge kurser. 
o Byde ind i de tværfaglige teams om opgaveløsningerne lokalt efter 

serviceloven. ud fra Sygehjælpernes kompetenceprofil også opgaver der hører 
under sundhedsloven. 

o Hele tiden gør opmærksom på og søge ind på, de kurser der har social og 
sundhedsassistenter som mål gruppe. 

o Opfordre de yngre sygehjælpere til at uddannes sig videre, ved at være sidste 
udkald, også pga. de ændringer der er sket på SOSU uddannelserne 

o Nogle sygehjælpere kan have så store ordblindeproblemer der det gør det 
meget svært overskue at læsevidere. 

o Rigtig vigtigt med vores kompetence profil og uddanneles cirkulære, da mange 
ledere og politikker ikke ved hvad en sygehjælper er uddannet til at varetage. 

Et møde forum på FOA’s hjemmeside for sygehjælperne. 
2. Hvilke ideer og initiativer kan faggruppen diskutere? 

Konklusion Fagligt udvalg: 

Meget af det samme som under punkt 1 

3. Hvad vil der i det kommende år være særlig i fokus? 

Arbejde FOA lokal 

Egne hjemmesider- Presse Karen Stæhr/Forbundets landsblad. Svært at 

få artikler i bladet – ordrette. 

Dialog mellem Ledelse og politikkere. 

Konklusion Fagligt udvalg: 

o Manglende opbakning fra FOA afdelingen – hvad vil afdelingen?  

o Hvor ser afdelingerne sygehjælperne i fremtiden, mange af dem er jo FOA 

medlemmer, men mangler udspil fra afdelingen 
o Ønsker (især fra dem der er forhindret i at deltage) opfølgning på seminaret i 

september.  
o Synlighed – via fagblad og FOA’s og afdelingernes hjemmeside.  

11. Evaluering 

Ønske om en hel dag til os selv i faggruppen. 

Et godt program, central sektor tilpas tidsafsættelse. 
Høre og debattere mere om fremtiden. 

Første gang vi har modtaget alt materiale på e-mail. Vægtmæssig ti udprint 
over 1 kg. 

Problemer med ikke at have modtaget pdf filer, meget printeropgaver og 
adgang til printer. Manglende tilmelding til arbejdsgrupperne ligger hos 

tilmelder(lokal sektor), som ikke har sendt speciel mail videre til tilmeldte. 
Stor inspiration – der tales om alt og emnerelaterede. 

Den kommunale del fylder meget i forhold til region delen – der opfordres til 
regionen at komme mere på banen. 

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen 
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Tilbagemelding fra faggrupperne til fællesskabet. 
 
Hvordan vil faggruppen styrke arbejdet med faget? 
 
Hvilke ideer og initiativer har faggruppen diskuteret? 
 
Hvad vil i det kommende år være særligt i fokus? 

Regionerne har sat gang i ”Borgernes sundhedsvæsen - vores 

sundhedsvæsen”, som skal skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad 
har mennesket i centrum. 

12. Eventuelt og tak for denne gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygehjælper Faggruppen: 

  
Byde ind på kurser, efter- og videreuddannelser 

Byde ind med vores eksistens i tværfaglige Teams af/i opgaveløsninger. 
Dialog med ledelse om kompetenceløft/opgaver/kurser. 

Løse opgaver der ligger under serviceloven-sundhedsloven-psykiatri. 
Individuel Kompetence Vurdering (IKV) for at være med i opgaveglidning 

(sygeplejerske opgaver gives videre til FOA grupper ved besparelser) 
Fokus på seminar til september for de lukkede uddannelser 

Større synlighed med Uddannelses Cirkulæret og kompetenceprofilen: blade-
internet-hjemmesider 

Være en del af tværfaglige Teams.  
 

Hjemmehjælper Faggruppen: 
 

Walk and Talk 
Løbene uddannelse, svarende til Social-og sundhedshjælper, vigtigt at få 

mulighed for bedste og nyeste viden. 
Bygge bro mellem faggrupperne 

Ind i kampen om opgaveløsninger 
Deltage i det behandlende arbejde. 

 

Social-og sundhedshjælper Faggruppen: 
 

Vise at social-og sundhedshjælperen er stærk, dygtig og fleksibel 
Tale faget op med de gode historier 

Arbejde for at komme i betragtning ved ledige stillinger 
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Kompetence udvikling 

Deltage i Skills 
Byde ind på opgaver og tage ansvar 

Synliggøre og gøre gruppen attraktive overfor arbejdspladserne 

Deltage i kampanger sammen med Forbundet. 
 

Portør Faggruppen: 
 

Ny portør uddannelse- erhvervsuddannelse niveau 
2 dage- 28.29. august: Styrke fagligheden 

Udvikling af faggrupperne 
Fokus på hospital faggruppen 

Politisk ledelses beskyttelse 
 

Social-og sundhedsassistent Faggruppen: 
 

Mono faglig 
Fokus på kompetencer, kompetenceplaner 

Målrette uddannelsen, længere praktikker 

Kulturforståelse 
Bruge hele navnet, i stedet for forkortelsen Sosuass. 

Løfte specialopgaver, efteruddannelser i forhold til opgaveglidning 
Tværfaglige teams 

Opgraderer netværk mellem landsmøderne. 
 

Ledende Værkstedsfører Faggruppen: 
 

Mere fokus på uddannelsen, den er ikke opdateret 
Undersøgelse af funktionsbeskrivelser. 

 
Tilsynsførende Assistent Faggruppen: 

 
Holder stand 

Fokus på at finde de spredte medlemmer 

Mødes inden landsmødet 
 

Plejehjemsassistent Faggruppen: 
 

Besidder stor erfaring, synliggøre funktionsbeskrivelsen 
Kompetenceudvikling, Individuel kompetence vurdering (IKV) 

Deltage fagpolitisk på arbejdspladserne 
Få ”autorisation”  
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Klinisk Assistent Faggruppen: 

 
AMU kurser, uddannelsesreform 

Navneændring, ønsker at få autorisation 

Oprette en Facebook gruppe til ideer/initiativer  
 

Plejer Faggruppen: 
 

Faget er psykiatri, deltager i tværfaglige teams 
Samarbejde med tilsynsførende assistenter 

Fokus rettet mod psykiatri 
Mangler et bud på en speciel overbygnings uddannelse 

Nye hospitaler – arbejdsområde interessant. 
 

Hadicaphjælper faggruppen: 
 

3 repræsentanter, svært ved at skabe netværk – regionalt gennem FOA 
Dialog med FOA Århus. 

 

Handicapledsager faggruppen: 
 

4 deltagere, anderledes gruppe 
Mangler emner tilpasset gruppen. 

 
Beskæftigelsesvejleder Faggruppen: 

 
Arbejdsområde – rehabilitering 

Brev ud til medlemmerne. 
 

Leder og mellemleder Faggruppen: 
 

Turne til afdelingerne – hvor er alle deltagerne? 
Ledende service gruppen – I hvilken form skal vi mødes? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


