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Faggruppelandsmøde  

Dato: 11.-12. maj 2016 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 

2. Valg af mødeleder og referent 

3. Godkendelse af dagsorden  

4. Fællesoplæg for alle faggrupper i plenum 

5. Arbejdsfællesskaber: Sygehus (somatik), Det nære sundhedsvæsen og Psykiatrien  

(se side 4-5) 

6. Orientering fra fagligt udvalg 

7. Orientering OK 15 

8. Særlige udfordringer som sygehjælper 

9. Evt. suppleringsvalg til det faglige udvalg 

10. Evaluering og eventuelt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat: 

Punkt 1 

Emne Velkomst og præsentation 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

 

Punkt 2 

Emne Valg af mødeleder og referent 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Mødeleder Marianne – referent Vivi  
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Punkt 3 

Emne Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Den centrale sektorbestyrelse Vi mangler punktet – sygehjælpernes 

faglig profil bliver et nyt punkt 9.da vi ikke har suppleringsvalg. 

 

 

Punkt 4 

Emne Fællesoplæg for alle faggrupper i plenum 

referat Fælledes oplæg – mangler mere susstande i Karen Stæhrs oplæg. E r 

rart at hører hvad der er sket 

 

Punkt 5 

Emne Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen og 

Psykiatrien  

referat Det nære sundhedsvæsen 

Emnerne var gentagelse fra tidligere år. 

Gr. Arbejdet lidt op i hat og briller.  

Rart at hører fra Karen hvad der sker med SOSU. hjælper og SOSU 

assistent uddannelserne. 

Godt at hører Direktøren fra KBH. der måtte stå mål for hvad der sker 

i andre kommuner. 

Kunne ses og hører at det ikke kun andre vi ”slås” med men også 

internt i egne faggrupper.  

Vi kæmper faggrupperne imellem i stedet for at sætte borgen i 

centrum og løse opgaverne fælles for og omkring borgen. 

Fremtidens sygehus: 

Rigtig godt en – især hvad tænker du om andre og hvad tror du andre 

tror om dig. 
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Godt at de første gr. Bliver opdelt i andre – hvillket var godt for at få 

tilført debatten noget nyt. 

Men igen meget af emner er gammel kendinge. 

 

Psykiatrien  

Besøg af en tidligere patient der balancere mellem manisk og depretiv 

. 

Haner ansat i Region Sjælland for at tage ud og holde foredrag. 

Det kvindelig indslag der fortalte hvordan man gjorde der hvor hun 

var. 

Det var der ikke noget nyt i . 

 

Punkt 6 

Emne Orientering fra fagligt udvalg 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Oplæg fra Tom Bjerregaard 

Til referat Ved gennem gang af dias var der en livlig snak om de forskelligheder 

der opleves rundt i landet. 

o Nogle steder er der en følelse af at vi som sygehjælpere ikke 

får lov at udfører de opgaver som vi havde før. Samt at der er 

store skel mellem de forskellige faggrupper. 

o Andre har ikke den følelse og mener at opgaver bliver fordelt 

og løst af dem der er mest kompetente, oplever dog at især 

pasning af demente ikke har sygeplejerskerne store interesse. 

o Men vigtig at også de gode historier kommer frem.  

o Der var en oplevelse af et forandring ledelse handler om 

afvikling. 

o Ved problemer ved opgaveløsninger kan man tage der op i 

MED systemet. 

o Inden vi kritisere andrefaggrupper for fratagelse af opgaver- 

må vi huske at social og sundhedsassistenter og sygeplejersker 

arbejde runder sundhedsloven mens vi primært arbejder under 

serviceloven. 
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Punkt 7 

Emne Orientering sygehjælpernes OK 15 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Blandt andet arbejdstidsaftalen mv. 

Til referat 1. april 2016 er det sidste i forhold til arbejdstidsaftalen trådt i kraft. 

Der mest synlige er at de nyansatte aften- nattevagter ikke får det 

faste aften/nat tillæg forsvinder. 

Men også at % af ulempetillæggene er blevet hævet. 

Tværslag ang. Arbejdsplanerne, der tolkes stramt og til stor gene for 

kollegaerne.  

Hvis vi alle kendte arbejdstidsaftalen og overholdt den ville det give et 

langt bedre arbejdsmiljø.  

Mangler en tilbagemelding fra forbundet om hvornår 

overenskomsterne kommer i bogform. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 8 

Emne Særlige udfordringer som sygehjælper 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Er der særlige udfordringer ved arbejdet som sygehjælper?  

Til referat o Mange kompetencer taget fra sygehjælperne. Sygehjælpere i 

nattevagt sendt på medicinkurser, for at kunne giver PN 

Medicin.  
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o Respekteret som sygehjælper og har forsat de same opgaver 

er ene sygehjælper. 

o To sygehjælpere er forsat i gang med at uddanne sig videre på 

social og sundhedsassistent uddannelsen. 

o Sygehjælper på linje med social og sundhedshjælperene.  Ved 

fyringerne på Hjørrings sygehus var der kun 1 sygehjælper 

blandt de medarbejdere som blev opsagt. 

o På Roskilde sygehus er sygehjælperne en vær sat faggruppe 

der bliver brugt og videre kompetenceudviklet i forhold til de 

opgaver der er på afdelingerne. Gør meget ud af at fortælle 

hvad de kan og må er  uddannet til. 

o Ligestillet med social og sundhedshjælperne, og har deltaget i 

kursus i TOPS (tidlig opsporing af sygdomme). 

o Ikke oplevet ændringer inden for psykiatriske tilbud. Ved ledige 

stillinger bliver der søgt efter både efter sygehjælpere, SOSU 

assistenter, plejere. Det er kompetencerne der bliver lagt vægt 

på. 

o Store omstruktureringer. Sygehjælperne bliver begrænset i de 

opgaver de skal og må. Da Viborg er en stor kommune og der 

er stor forskel på de forskellige områder. Så der er stor 

frustration i nattevagten der skal dække hele kommunen. 

Nogle af sygehjælperne har lade sig videre uddanne sig til 

SOSU assistent. Fremadrettet skal alle natte vagter være social 

og sundhedsassistenter. 

o Ca. 200 sygehjælpere i FOA Syd Fyn. Har svært ved at få 

kontakt til øvrige sygehjælpere i afdelingen. På lokal 

arbejdsplads er der stor respekt om sygehjælperens 

kompetencer. Skal i gang med at bygge en demens by. 

o Efter sidste faggruppelandsmøde holdt repræsentanterne et 

oplæg i FOA-Maria fjor På lokal arbejdsplads er der tre 

sygehjælpere, samarbejdet med de øvrige faggrupper er fint. 

Alle FOA grupperne har været på et ugelangt kursus i 

henholdsvis Martinmeo og TOPS. 

o Skive kommune  sammen med social og sundhedshjælperne. 

Får en masse kurser for at kunne varetale opgaver fra social og 
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sundhedsassistenterne. – og ønsker ikke alle kollegaerne et 

tilbudt 7 ugers Update kursus. Inden for det sidste år er der 

ansat flere både hjælpere og assistenter. 

o Frederikssund kommune sygehjælperne sidestilles med 

hjælperne. Kommunen har en målsætning om at der i 2020 

kun skal være social og sundhedsassistenter i plejen. 

Kommunen tilbyder en del forskellige kurser. Sygehjælperne er 

primært i aftenvagten. 

o Bornholm forskellig opfattelse af hvad en sygehjælper må. Der 

er især se yngre sygeplejerskere der ikke kender vores 

uddannelse og kompetencer. Hvor de ældre sygeplejersker har 

stort kendskab til vores uddannelse. Oplever at der er strid 

mellem sygehjælperne og social og sundhedsassistenterne.65 

aktive sygehjælpere tilbage, hvoraf 10 er på fleksibel efterløn. 

Holder møde i sygehjælpernes faggruppe lige efter 

faggruppelandsmødet. 

o Køge 98 sygehjælpere tilbage, oplever der hvor der fratages 

kompetencer at der er lederne der bestemmer faggrupperne 

har sagt at så det gælder både i aften, nat, weekender og 

helligdage. I Køge er der næsten ingen ledelse tilbage på 

mellemleder niveau. 

o Vejle nikker genkendende til meget af det der allerede er sagt. 

blanding af faggrupperne der har et godt samarbejde 

o Esbjerg 130 sygehjælpere tilbage – for fordelt borger efter de 

kompetencer den enkelte har. Har været gennem 

omstruktureringen fra flere mindre grupper til færre store. 

Ellers er det meste allerede sagt. 10 er tilbudt og har sagt ja til 

vider uddannelse til social og sundhedsassistent, ved 

manglende kompetencer ril ass. uddannelsen 

o Lolland – mange forskellige projekter, som ikke rigtig når i land 

før noget nyt er sat i gang. Privatisering af et plejecenter som 

er overtaget af OK fonden. Der har vist sig at være rigtig godt 

for personalet, der har givet udslag i et lavt sygefravær.  

o FOA-SOSU 
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Punkt 9 

Emne Sygehjælpernes kompetenceprofil 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Herunder at inddrage oplæg fra konferencen for de lukkede grupper 

Til referat De lukkede grupper er stadig en del af overenskomsten og også en del 

af AMU uddannelserne, en del af uddannelserne lokalt 

Der skal slås et slag for den kommunale kompetencefont, opfordrer 

folk til at søge den, får man et nej så bed om det skrifteligt,  

Gå ind og kig under –den kommunale kompetencefond.dk- der er 

inspiration at hente. 

Opfordring til også at søge AMU kurser 

Fra Sygehjælpernes side kunne vi godt tænke os at vide hvad der 

efterfølgende er kommet ud af konferencen for de lukkede grupper, 

der blevet leveret en masse gode indspark og ideer fra deltagernes 

side.  

Hvad har den centrale Sekter lavet af tiltag på baggrund af det 

materiale der kom ud af mødet. 

Der er stadig Sygehjælpere der tager Social og Sundhedsassistent 

uddannelsen og ender op med rigtig gode karakterer når de er 

færdige. 

Jonna sender på mail den undersøgelsen hun har lavet på Bornholm til 

deltagerne af dette års deltagere. 

 

 

 

Punkt 10 

Emne Evaluering og eventuelt 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold  

Til referat  
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De 3 arbejdsfællesskaber 

På faggruppelandsmødets 1. dag skal du som deltagerne være i et af arbejdsfællesskaberne: 

 Psykiatri 

 Sygehuse (somatik)  

 Det nære sundhedsvæsen. 

Du skal i det arbejdsfællesskab, som passer bedst til din arbejdsplads. Arbejdsfællesskaberne vil foregå fra 

kl. 13.00 – 18.00 (inkl. kaffepause). 

Nedenfor kan du læse lidt om indholdet i det enkelte arbejdsfællesskab: 

 

Psykiatri 

Fokus vil være faglighed, forebyggelse af vold og tvang indenfor det psykiatriske område.  

I denne forbindelse vil der blive sat fokus på risikovurdering, opfølgning på dette, samt et perspektiv på det 
hele menneske fremfor blot diagnosen.  

Formen vil være en blanding af oplæg og workshops. Der vil være inspiration i form af oplæg fra eksterne 
oplægsholdere med erfaring eller andet kendskab til det psykiatriske arbejdsfelt.  

 

Sygehuse (somatik) 

Sygehusene presses i disse år. Der bliver flere og flere opgaver og færre personer til at løfte opgaverne. 

Samtidig er der fulgt en masse nye og anderledes opgaver med Det Nære Sundhedsvæsen ud i 

kommunerne. Det presser fagligheden og det presser arbejdsmiljøet. Når der er mindre tid til at udføre 

flere opgaver, går det ud over kvaliteten. Det går ud over oplevelsen af, at gå på arbejde og det går ud over 

området som helhed.  

Det er derfor netop i denne tid, det er vigtigt at sætte ord på fagligheden. På det vi kan som medarbejdere 

på sygehusområdet. Hvad skal vi, hvordan skal vi det og til hvilken kvalitet? Hvad er det netop vi bidrager 

med, som gør en forskel for borgerne i hverdagen?  

I arbejdsfællesskabet "Sygehus" tager vi netop denne snak op. Vi sætter ord på det, som gør en forskel i 

hverdagen og vi taler om, hvordan vi netop kan spille ind i det, der er kerneopgaven. Det, som sygehuset er 

sat i verden for at løse. Vi kigger på, hvordan social kapital kan sikre arbejdsmiljøet og hvordan netop vores 

faglighed spiller en vigtig rolle - i forhold til borgeren, til arbejdspladsen og ikke mindst i forhold til vores 

kolleger og de øvrige faggrupper på arbejdspladsen." 
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Det nære sundhedsvæsen 

I arbejdsfællesskabet har vi 2 emner.  

Det ene emne handler om det nære sundhedsvæsen. Der tales meget om det nære sundhedsvæsen, men 
hvad er det og hvordan kan vi være med ti at præge det? 

Vi har inviteret Helle Schnedler fra Københavns kommune, som er Centerchef for Center for Omsorg, 
Hjemmepleje og aktivitet til at komme og give et indspil til vores diskussioner. 

Hun vil fortælle om, hvordan de udvikler opgaverne i Københavns kommune og hvad vi kan forvente i de 
kommende år. 

Det andet emne handler om værdighedspolitik.  

Alle kommuner skal inden 1. juli 2016 formulere kommunens værdighedspolitik. I mange kommuner er der 
igangsat en inddragende proces, hvor borgere og medarbejdere er inddraget i diskussioner om hvordan 
kommunen bliver mere værdig.  

Når politikkerne er godkendt skal de udmøntes ude hvor borgere og medarbejdere mødes.  

I arbejdsfællesskabet drøfter vi arbejdet med værdighedspolitikker og arbejder med hvordan vi kan være 
med til at sikre, at værdighedspolitikkerne vil betyde en forskel i hverdagen for medarbejdere og borgere. 

 

 


