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Jeres opgave: 
Bring diskussion ind i jeres faggruppe 

– så vil vi henvende os senere



Fag - hvad er det, vi taler om

• …at omsætte teoretiske kundskaber i de rigtige handlinger i 

den rigtige rækkefølge i form af strategier og metoder for at 

opnå et på forhånd defineret mål/resultat inden for et 

bestemt praksisfelt - et felt som defineres af forskellige 

rammer (love, organisation, funktioner m. m.) inden for 

hvilket en person virker som en samfundsmæssig 

legitimeret udøver af en bestemt beskæftigelse



Fag – en del af helheden

Generelt set betyder ordet oprindelig en 
adskilt del af en større sammenhæng. Et 
hus kan således opdeles i mange fag. 
F.eks. har tagkonstruktionen lige så 
mange fag, som der er mellemrum 
mellem spærene. Ligeledes er der et fag 
for hvert vindue eller døråbning. 

Når der skal bygges et hus indgår der 
endvidere en lang række fagområder, 
som alle har et fælles mål nemlig 
færdiggørelsen af huset. De mange fag 
kan således i sig selv sammenlignes med 
et hus, som udgør en enhed. Jacob Birkler, filosof
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Hvad er målene med fokus på 
faglighed?

• At medlemmernes faglighed understøtter kerneopgaven og 
er til gavn for borgeren

• At synliggøre medlemmernes faglighed for at styrke deres 
muligheder for beskæftigelse - og et godt og meningsfyldt 
arbejdsliv med et godt arbejdsmiljø

• At medvirke til at skabe en større anerkendelse af 
medlemmernes faglighed for at øge deres indflydelse på 
arbejdets indhold og organisering
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Hvad ved vi (1)



Hvad ved vi (2)



Hvad ved vi (3)



Faglig handlekraft



Der er to spørgsmål, som danner udgangspunkt for 
kongressens debat om, hvordan vi udvikler arbejdet med fag 
og faglighed: 

• Hvordan gør vi medlemmernes ønsker og behov til 
omdrejningspunktet for ethvert initiativ på området, 

• og hvordan øger vi sammenhængen mellem de forskellige 
indsatser på tværs af organisationen? 



Seks krav til arbejdet
1. Vores indsats for faglig kvalitet og uddannelse skal i høj grad skabe 

sammenhæng mellem det, der sker på arbejdspladserne og i 
jobområderne og den lokale og centrale politik, vi udvikler.

2. Den politiske kobling eller integration mellem indsatser i afdelinger og 
indsatser i sektorer skal være sammenhængende. Det gælder især 
indsatser i forhold til arbejdsmiljø, løn, arbejdstid, fag og faglig 
udvikling.

3. Vores lokale og centrale arbejde med påvirkning skal i høj grad tage 
afsæt i udviklingen på arbejdspladserne og i jobområderne.

4. Vi skal i høj grad motivere og understøtte de tillidsvalgtes arbejde med 
at øge dialogen om faglighed blandt kolleger og med ledelse. Vi skal 
fremhæve de forskellige faggruppers fælles interesser.

5. Vi skal være på forkant med de krav og forventninger, der vil blive 
stillet til faggrupperne. Vi må have et skarpt blik for udviklingen i 
relevante jobområder.

6. Vi skal skabe rammer for fællesskab, interessevaretagelse, faglige 
tilbud og aktiviteter for alle faggrupper uanset størrelse.



Pålægget

Kongressen pålægger derfor hovedbestyrelsen, at den i løbet 
af kongresperioden arbejder med udvikling af arbejdet med 
fag og faglighed, der lever op til ovennævnte krav. 

• Sektorerne udarbejder til hovedbestyrelsen bud på, hvordan 
arbejdet kan udvikles på sektorernes respektive 
arbejdsområder. (…)

• Sektorerne gennemfører ligeledes drøftelser af, om der er 
behov for ændringer af den eksisterende faggruppestruktur, 
og giver deres bud på, hvordan der sikres et godt samspil 
mellem faggrupper og sektorer og afdelinger i den videre 
udvikling af arbejdet med fag og faglighed.



Det ydre pres
• Nulvækst, nedskæringer og udhuling af velfærden -

konkurrencestat

• Opgaveflytning og stadig mere komplekse arbejdsopgaver 
f.eks. i ”det nære sundhedsvæsen” 

• Eller omfattende centralisering og specialiseringen på 
sygehusene, hvor FOAs plejegrupper er blevet meget 
presset 
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Maskinrummet



Hvad er opgaven?

• At (gen)skabe en struktur, arbejdsdeling og samarbejde, der 
fremmer FOAs mål med arbejdet med fag og faglighed.

• Hvordan bygger vi et stillads, der holder - fra medlem til 
central sektor og retur?
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Brikkerne

• Medlemmerne 

• Tillidsvalgte

• Faggrupperne og de faglige udvalg 

• Lokalafdelingerne og de lokale sektorer

• Den centrale sektor
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Faggrupperne

• ”Formålet med faggrupperne: At faggrupperne bidrager 
med deres viden om arbejdspladserne, deres faglighed og 
ikke mindst, ar arbejde med faglig anerkendelse. At styrke 
den fagpolitiske udvikling, den faglige identitet for 
medlemmerne.”





Forskellige faggruppeperspektiver 

Struktur, der 
understøtter 
arbejdet med 

faglighed

Samspil mellem 
faggrupperne

Samspil mellem 
faggrupper og 

afdeling

Samspil mellem 
faggrupper og 
central sektor

Samspil mellem 
faggruppen og 

baglandet -
arbejdspladserne



Visionen – internt i FOA

• Styrke de faglige drøftelser og det faglige arbejde, som sker i 
faggruppesammenhænge

• Fokus på fagligheden på arbejdspladserne 

• At fremme, at møderne i faggruppesammenhænge bliver 
mere videndelende og medskabende fora

• Forbedre de understøttende strukturer, der gør, at viden 
lettere strømmer frem og tilbage mellem det enkelte 
medlem, faggruppe, afdeling og central sektor



Hvordan vil vi gøre?

• En række fokusgruppeinterviews med lokale sektorer, 
faglige udvalg og faggrupperepræsentanter 

• Dialogmøder med faggrupperepræsentanter, hvor 
hovedformålet er ideudvikling – ideer, der kan forbedre 
arbejdet med fag og faglighed



Nogle af spørgsmålene

• Hvad fungerer godt?
• Hvad fungerer mindre godt?
• Hvad fremmer arbejdet med fag og faglighed?
• Hvad hæmmer arbejdet med fag og faglighed?
• Hvad vil vi opnå?
• Hvad vil vi undgå?
• Hvordan kan vi opnå det? 
• Hvad skal vi helt konkret gøre?
• Hvad er det, vi mangler?
• Hvad er det, vi har brug for?
• Hvad skal der til, for at få det hele til at fungere?
• Hvordan får vi mest muligt ud af samarbejdet?
• Hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at forbedre arbejdet med fag 

og faglighed? 
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Hvis I har lidt tid, starter vi i dag

• Vi stikker en finger i jorden for at give de videre 
undersøgelser retning

• Vi kan ikke nå alle i dag, men de, der har lyst, kan komme og 
besøge mig her

• Senere vil vi gøre det mere systematisk



Vi ses – og godt faggruppelandsmøde
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