
   
 

Referat: 

Referat: Lisselotte Andersen, Annette Pedersen og Jonna Poulsen. 

Ordstyrer: Marianne Hvass Mogensen. 

Mundtlig og skriftlig beretning 2015 om faggruppens virke./v. Formand Jonna Poulsen 

Bestyrelsesarbejde 

8.april: Delmøde/social-og sundhedssektorens generalforsamling 

19.-20.maj: Faggruppelandsmøde (formanden) 

4.juni Årsmøde for sygehjælperne 

7.juli Faggruppe bestyrelsesmøde 

August: Brev/spørgeundersøgelse sendt til alle aktive medlemmer i faggruppen. 

15.-16.september: 2 dages seminar vedr. de lukkede uddannelser Centralt ”Udvikling, faglighed, 

nye udfordringer og nye opgaver” (formanden) 

Hele året: Deltagelse i social – og sundhedssektorens bestyrelse. Orientering, inspiration og debat: 

Et af årets emner; 10 elementer på ældres værdighed. 

Sygehjælper faggruppen: Tilbagemelding fra faggruppelandsmødet 2015: 

Central Sektor ønskede tilbagemelding på følgende 3 spørgsmål: 

Hvordan vil faggruppen styrke arbejdet med faget? 

Hvilke ideer og initiativer har faggruppen diskuteret? 

Hvad vil i det kommende år være særligt i fokus? 

Tilbagemelding fra 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 for de lukkede uddannelser om ”Udvikling, faglighed, nye udfordringer og nye 

opgaver” d. 15.- 16. september 2015 i Nyborg. 

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

Være en del af tværfaglige Teams.  

Bilag: Pjece ” Faggruppelandsmødet 2015 – Egne notater” 

Dette bilag og det originale referat fra Sygehjælpernes faglige Udvalg sendt til Sektorens formand 

Birthe. 

Vi har sendt brev ud til alle vore medlemmer- forsendelses udgift: 1.368,00 kr. (336,00 kr. sparet 

ved personlig omdeling under arrangement) 

Jeg ser frem til at belyse og omtale vores situation/status på landsplan i FOA Central. 

Vi håber at vi med FOA´s hjælp kan påvirke og udbrede den realistiske kompetenceprofil for 

sygehjælpere. 

Vi har skrevet om vores virke som faggruppe på Bornholm, vi har udviklet vores hjemmeside på 

www.foabornholm.dk  – under faggrupper. Hvor medlemmerne kan læse om faggruppelandsmøde 

referater, års/delmøde referater, aktuelle aktiviteter m.m. 

Opfordret vore medlemmer til at dele tanker eller foreslå bestyrelsen tage emner op, ved at skrive til 

os på sygehjlp@hotmail.com  

Der er ikke økonomi i kursus og efteruddannelse. En Teamleders udtalelse: 

”Kompetencevurderingen af teamet vil vise, hvilke kompetencer der skal udvikles. Dette vil 

hovedsageligt foregå i teamet som supervision og træning.” 

Delmøde i sygehjælpernes Faggruppe 

Onsdag d.8. juni 2016 kl. 19.30-21.00 

Fabriksvej 1, Rønne 

http://www.foabornholm.dk/
mailto:sygehjlp@hotmail.com


Supervision og træning er ikke kompetencegivende – det vigtige er: At sygehjælperen arbejder 

under Sundhedsloven, vi har ikke autorisations nummer, det var ikke opfundet da vi fik 

uddannelsen – men ansvaret har vi (min viden ligger i, at jeg er ansat i Patientombuddet som 

sagkyndig for sygehjælpere). Læs derfor KL´s notat om delegering i forhold til dit ansvar og 

kompetencer.  

Medsendt: 

 Kære sygehjælper 

 Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere (Sundhedsstyrelsen 1978) 

 Sygehjælpernes faglige profil i sundhedsvæsenet 

 FOA – Om jobbet - sygehjælper 

 Kort beretning fra sygehjælpernes faggruppe/generalforsamling april 2015 

 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi. Inspiration til undervisning (EPOS) 

 KL – NOTAT: Delegation 

 Bornholms region/ledelse: Faglig kompetenceprofil for Center for Ældre og Center for Sundhed 

 Bornholms region: Vejledende kompetenceplan for sundhedsfagligt personale 

 SPØRGESKEMA – Sygehjælper- ”Den lukkede uddannelse” er klar til nye kompetence 

udfordringer. 

 1 stk. svarkuvert. 

Jonna udleverede pjecen: ”Sygehjælper – Vær aktiv, Faggruppelandsmødet 2015. Egne notater” på 

mødet til læsning hjemme. 

Lokalt: haft sommerarrangement. 14 sygehjælpere deltog. Gåtur fra Svaneke havn til Listed havn, 

hvor vi fik Bryghus forfriskninger og chips. Efter en kort pause gik vi igen tilbage langs den skønne 

klippekyst. Faglig del: Omdeling af Brev/Kuvert til alle sygehjælpere i FOA. Snak og debat om 

fremtidens udfordringer og ønske om kompetencer. Social del: Fællesspisning og videre snak på 

Bryghuset i Svaneke. 

Medlemsaktiviteter 

8.april 2015: Delmøde, derefter Social-og sundhedssektorens generalforsamling. 

4.juni 2015: Årsmøde m/orientering fra årets faggruppelandsmøde. Naturvandring ved Kleven til 

Klemensker, spisning på ”BrøDDan”. 

5.august 2015: ”Sygehjælper-den lukkede uddannelse er klar til nye kompetence udfordringer”. 

Naturvandring m/Anni fra Svaneke til Listed, øl smagning, spisning på ”Bryghuset”. 

27.november: Traditionen tro julemedlemsarrangement. På Fabriksvej 1i Rønne.  

25 års Jubilarer 

Vi ønskede tillykke til: Birgitte Lisbeth Nielsen og Anette Ringby. 

Faglig synlighed 

Bladet som vi kendte det stoppede med udgangen af 2014. 

Vi har arbejdet videre med ”Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere” og ”Sygehjælpernes faglige 

profil i sundhedsvæsenet”, vi har med svarene fra spørgeskema til alle vore aktive medlemmer 

sammenfattet besvarelserne som beskriver noget af sygehjælperens funktion, kompetence og 

ansvar. Dette materiale har vi delt med Central Social- og sundhedssektoren (Karen Stæhr), 

sygehjælpernes Faglige Udvalg (landsplan) samt deltagerne på sygehjælpernes faggruppelandsmøde 

(2016). 

2015 blev en ny tid med elektroniske nyhedsbreve. Afdelingen, Joan Prahl, udtalte: ” Vi vil nu 

kunne være mere, her og nu orienterende og give jer informationer, som er relevante for tiden.” 

Jens Knudsen arbejder som supporter på FOA net Bornholm, det er op til os, hvad vi vil lægge ind 

på vores net side, Jens er behjælpelig med det praktiske. 



Hjemmeside på FOA net. 

Jeg fik ad. Hoc. Opgave i vores lokale social-og sundhedssektor, at opdatere sektorens og 

faggruppernes hjemmesider. Derfor har vi lagt følgende ind på vores hjemmeside. 

https://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne  

 

Sygehjælperne 

Forretningsorden 

Årskalender og aktiviteter  

Delmøder og årsmøder  

Faggruppelandsmøder  

Jonna Poulsen 

Formand 

rejser til faggruppelandsmøder 

Mobil: 2929 7894 

sygehjlp@hotmail.com    

Liselotte Andersen 

Bestyrelsesmedlem 

Suppleant til faggruppelandsmøder 

lotteandersen@godmail.dk 

  

Annette Pedersen 

Bestyrelsesmedlem 

annettekofoedpedersen@gmail.com 

  

Marianne Hvass Mogensen 

1. suppleant 

hvass.57@gmail.com 

  

    

 

 Køb skulpturen Vandbærersken her.... 

 Læs sygehjælpernes jubilæumsskrift SYGEHJÆLPER - vær aktiv 

 Jubilæumskrukken 

 Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere 

 

https://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne
https://www.foa.dk/~/media/Afdelinger/Bornholm/PDF/Sygehjaelperne/Forretningsorden_2014%20pdf.ashx
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Aarskalender_og_aktiviteter
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Delmoeder_og_aarsmoeder
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/faggruppelandsmoeder
mailto:sygehjlp@hotmail.com
mailto:lotteandersen@godmail.dk
mailto:annettekofoedpedersen@gmail.com
mailto:hvass.57@gmail.com
https://www.foa.dk/~/media/Afdelinger/Bornholm/PDF/Sygehjaelperne/vandbaerersken2pdf.ashx
http://www.e-pages.dk/foabornholm/3/
https://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Krukke
https://www.foa.dk/~/media/Afdelinger/Bornholm/PDF/Sygehjaelperne/cirkulaere_om_uddannelse_af%20_sygehjaelpere%20pdf.ashx


Bestyrelsens arbejde i 2015. 

2015 handlede meget om at ledelsen ville levebomiljø og havde både gang i strukturændring, igen, 

og besparelser samtidig – det nyeste er ledelsesforandring – den følger vi fortsat intenst.  

Omstilling, Forandringsledelse, arbejdstidsaftalen, besparelser på løntimer der nærmer sig hele 

årsværk er nogle af emnerne der i den grad er i spil. Vi vil deltage i disse aktuelle debatter. 

Der bliver stadig færre sygehjælpere i takt med at de nuværende sygehjælpere går på efterløn og 

pension. Den 31.marts 2016 er der i Central FOA registreret 56 aktive sygehjælpere på Bornholm. 

Plus er 10 sygehjælpere registreret som flexbel efterløn(stadig betalende til vores faggruppe). 

Tak for ordet Formand Jonna Poulsen 

 

Faggruppens økonomi. 

Årsregnskab SOSU sektor 

  Sygehjælperne 

  1.1.2015 - 31.12.2015 

  Resultatopgørelse 

  
   

 

2015 2014 

Indtægter   

 Kontingent 12.082 11.040 

Øvrige indtægter 0 250 

Indtægter i alt 12.082 11.290 

 

  

 Udgifter   

 Faggruppemøder 2.457 1.172 

Medlemsaktiviteter 9.585 13.854 

Gaver og repræsentation 2.807 5.321 

Administration 2.538 1.211 

Pr-artikler 

 

1.045 

Udgifter i alt 17.387 22.603 

 

  

 Årets resultat -5.305 -11.313 

 

  

 Egenkapital   

 Saldo pr. 1.1.2015 18.739 30.052 

Årets resultat -5.305 -11.313 

Egenkapital i alt 13.434 18.739 

4.juni Medlemsaktivitet Årsmøde/”BrøDDan”  2.457,00 kr. 

5.august ”Sygehjælper- den lukkede uddannelse  

er klar til nye kompetence udfordringer” 

Hos Anni/Bryghuset    4.718,00 kr. 

27.november JuleAktivitet Arnager Røgeri  4.198,00 kr. 

Gaver og repræsentation    2.806,95 kr. 

7.juli 2015 Faggruppebestyrelsesmøde        669,00 kr. 

Kontorartikler/brevforsendelser    2.537,45 kr. 

I Alt kvittering for 2015                       17.387,00 kr 



Indkomne forslag. Ingen 

 

Valg til Faggruppens bestyrelse i henhold til forretningsorden – på valg er: 

 

Udvalgsrepræsentant for 4 år – Annette Pedersen (genopstiller)  

Annette Pedersen blev genvalgt for 4 år, valgperiode 2016-2020-Tillykke med valget. 

1. Suppleant for 1 år – Marianne Hvass Mogensen (genopstiller ikke) 

Gitte Elise Heizukowsky Pedersen blev valt for 1 år, valgperiode 2016- 2017-Tillykke med valget. 

 

Orientering og nyheder  

- Resultat af SPØRGESKEMA om Sygehjælperens Fag kompetencer på Bornholm. 

- Faggruppens fremtidige virke. 

Under mødet blev følgende materiale udleveret: 

 Pjece; Sygehjælper – vær aktiv: Delmøde/Årsmøde 2016 

 Referat fra Faggruppelandsmødet 11.-12.maj 2016 

 Resultat af spørgeskema og svar på ”Sygehjælper-”Den lukkede uddannelse” er klar til nye 

kompetence udfordringer". 

 Handleplan for social-og sundhedssektoren 2016 

 En undersøgelse af, hvordan vi bedst arbejder med fag og faglighed.(FOA kampagne og 

analyse/Tom Bjerregaard). 

Orientering fra faggruppemøde, 2 dags seminar: Udvikling, faglighed og nye udfordringer. Om 

videreuddannelse: Hjertet, holdning og viden. Vi er trætte af at sygehjælpernes faggruppe omtales 

som en LUKKET gruppe, vi er ikke lukket ned – det er uddannelsen som er lukket – Sygehjælperen 

er i allerhøjeste grad med i den daglige kerneydelse og opgaveløsning. Jonna havde USB med til 

Karen Stæhr på det materiale vi havde fra Bornholm, samme materiale modtog formanden for 

Sygehjælpernes faglige Udvalg. 

Opfordring til at kikke på AMU tilbud, brugen af Kompetencefonden MEN det er lederne som 

bestemmer, hvem der skal videreuddannes – de har RETTEN til at lede. AMU kurser er 

kompetencegivende landsdækkende. Uddannelser følger udviklingen, ledelsen har ledelsesret, stå 

sammen. Brug jeres mulighed til MUS samtalen for at gøre opmærksom på hvad I vil 

videreuddannes i/til. Kom på banen når der tales om DELIGERING af opgaver, byd ind på 

opgaverne, hvor du har kompetencen, men sig tydeligt fra – hvor du ikke kan tage ansvaret for 

opgaveløsningen på grund af manglende kompetence. Sygehjælper uddannelsen er en 

grundlæggende uddannelse, vi har ansvar under sundhedsloven, vi blev uddannet før der blev givet 

autorisation til FOA grupper, i patientombuddet er vi registreret til at stå til ansvar under 

sundhedsloven. Sygehjælperens udfordringer er anderkendelse af ens kompetencer, da vi i alle 

årene er blevet sidemandsoplært af sygeplejerskerne som vi assisterede i det daglige, men hvor vi 

ikke fik beviser på det, så det er svært i dag at kunne bevise vores samlede faglighed. 

Sidemandsoplæring er ikke i dag kompetencegivende uden Viden(teori), oplæring (Udførelse) og 

Bevis(udfører under opsyn af underviser). 

- Hjemmesiden, ændringer på tilmeldings procedure. 

Der er indført elektronisk tilmelding, på alle opslag finder I en tilmeldingslinje, som i klikker ind 

på. På www.tilmelding.dk oplyser i jeres cpr. Nr. og er dermed tilmeldt og får bekræftelse herpå. 

MEN vær opmærksom på tidsfristen klokken! Efter udløb får du denne besked: 

Tilmeldmig.dk 
 

Aktivitet kan ikke tilmeldes over nettet. 

Tilmeldingsfristen er overskredet xx-xx-2016 16:15:00). 

http://www.tilmelding.dk/


Vælg venligst kursus eller aktivitet via katalog.fiu.dk  

Faglige og sociale møder og arrangementer. 

- Aktiviteter 2016? Medlemmernes ønsker. 

Faglige temaer: 

- KOL (lungefunktionstjek af lungesygeplejersker Ditte Toudal eller Jan Leviné). 

- Diabetes; Observationer (Anita Kjær Madsen) 

- Calanetic, øvelser der bearbejder kroppens største muskelgrupper og gør dem faste. 

(Instruktør Lillian Jensen, tlf. 61 54 66 56 eller jrnj38@gmail.com ) 

Sommerarrangement: Tirsdag d. 2. august 2016 

- Munkene i Olsker 

- Tynd keramik i Rø  

Simon Koefoed 

Keramiker 

Værkstedsbutik Klemenskervej 18, Rø 

3760 Gudhjem 

Tlf. +45 3024 7787 

www.simonkeramik.dk 

s@simonkeramik.dk 

 

Lenny Goldenberg 

Fåregårdsvej 20 

Olsker 

3770 Allinge 

Tlf. 56 48 43 01 

e-mail: lennygoldenberg@hotmail.com  
 

Julearrangement: Fredag d. 18. november 2016 (traditionen tro). 

Debat 

Der havde under hele mødet været en livlig snak, Marianne takkede for ro og orden. 

http://katalog.fiu.dk/
mailto:jrnj38@gmail.com
http://www.simonkeramik.dk/
mailto:s@simonkeramik.dk
mailto:lennygoldenberg@hotmail.com

