
 

 

 

 

Referat: 
 

Formanden Jonna Poulsen bød velkommen til de 9 fremmødte sygehjælpere. 

Der havde været udlevering af mødemateriale.  
Ved mødets start blev valgt: 

- En mødeleder: Jonna Poulsen 
- En ordstyrer: Jonna Poulsen 

- En referent: Annette Pedersen/Jonna Poulsen 
Jonna Poulsen gennemgik dagsorden, som var følgende 

 
1 Mundtlig og skriftlig beretning 2014 om faggruppens 

virke. 
/v. Formand Jonna Poulsen 

2 Faggruppens økonomi. 
3 Indkomne forslag. 

4 Valg til Faggruppens bestyrelse i henhold til 

forretningsorden – på valg er: 
1. Suppleant for 2 år – Marianne Hvass Mogensen  

5. Orientering og nyheder  
- SPØRGESKEMA? BEVISER! KOMPETENCER! 

- Intet kontingent forhøjelse 
- Medlemsliste 

- Faggruppens fremtidige virke 
- Hjemmesiden 

6. Faglige og sociale møder og arrangementer. 
 Aktiviteter 2015? Medlemmernes ønsker. 

 Faggruppens medlemmers egenbetaling? 
7. Debat 

 

Ad. 1. Mundtlig og skriftlig beretning 2014 om faggruppens virke 
/Jonna Poulsen 

 

Bestyrelsesarbejde 
29.-30. april 2014 Faggruppelandsmøde (Formanden) 

27.maj 2014 Årsmøde for sygehjælperne 
Deltagelse i social – og sundhedssektorens bestyrelse: 

Orientering, inspiration og debattemaer: 

Medlemsaktiviteter 
27.maj 2014 Svartingedalen med Aase Holm, Årsmøde 2014, markering af 40 

års jubilæum 
3.juni 2014 Danser med døden med John Madsen – Tværfagligt 

29. august 2014 Hestevognstur gennem Almindingen, spisning på Restaurant 
”Gåsen” 

21.november 2014 Traditionen tro julemedlemsarrangement. På Fabriksvej 1i 
Rønne. 

25 års Jubilarer7+1 stk. Vi siger tillykke til: Annette Blom Andersen, Ulla 

Marian Nimb Bech, Aase A. Holm, Hanna Larsen, Lissy Holm Madsen, Kirsti 
Estell Coco Dahl, Bente K. Rasmussen og Ursula Simonsen (2012),  

Delmøde i sygehjælpernes Faggruppe 
Onsdag d.8. april 2015 kl. 16.30 

Åkirkeby Hallerne 



Links: 

Arrangementer 

Delmøde 2015 

Faggruppelandsmøde 

Forretningsorden 

Sygehjælper - vær aktiv 

Jubilæumskrukke 

Vandbærersken 

Årsberetning 2013 

 

Faglig synlighed 

I det lokale FOA blad har vi i 2014 haft 20 indslag fordelt på 25 sider. Vi har 
delt vore faglige tanker og forhåbentlig inspireret vore læsere, ikke kun her på 

Bornholm. Flere afdelinger i landet viser interesse og nysgerrighed for vores 
lokale blad på Bornholm.  

Bladet som vi kender det stoppede med udgangen af 2014. 
2015 er en ny tid med elektroniske nyhedsbreve. Afdelingen, Joan Prahl, 

udtaler: ” Vi vil nu kunne være mere, her og nu orienterende og give jer 

informationer, som er relevante for tiden.” 
Overskrifterne i 2014 var: 

- Kåring af Årets Helt 2013 (PenSam) 
- ”Gå glad på arbejde- for hellere dø af grin end stress”(for sektoren) 

- Smykkevedhæng 
- En glad aften(julearrangement) 

- Aktiviteter for medlemmer i sygehjælpernes faggruppe 2014 
- Sygehjælperne faglige profil 

- Faggruppens 40 års jubilæum 
- Sygehjælpernes medlemstal 2004-2014 

- 25 års jubilæum – medlemmerne 
- Faggruppelandsmøde for sygehjælperne 2014 

- Faggruppens bestyrelse sammensætning 
- Broen mellem livet og døden ”Danser med døden” med John Madsen 

(tværfagligt) 

- Svartingedalen- en sprækkedal 
- Sygehjælpernes Årsmøde 

- Tilbage til naturen (hestevognstur i Almindingen) 
- Opslag til julearrangement 

- Aktiviteter for medlemmer i sygehjælpernes faggruppe 2015 
- Sygehjælpernes traditionelle jul 

- Sygehjælper emblemet 
- Jul på arbejdspladsen (PenSam) 

- 25 års jubilæum 2015-2016 
Hjemmeside på FOA net.  

 Social- og sundhedssektor 
o Sygehjælperne 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Faggruppen for Sygehjælpere 
Bestyrelsen pr. torsdag den 27. maj 
2014 
 

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Delmoede_2015
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Faggruppelandsmoede
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Forretningsorden
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Jubilaeumsskrift
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Krukke
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Vandbaerersken
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne/Aarsberetning
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Bornholm/Social-og-sundhedssektor/Sygehjaelperne


Jonna Poulsen 

Formand 
- referent/skribent m.m. 

- jubilæumslisten 
- rejser til Faggruppelandsmøder 

- valgperiode 2014 - 2017/for 3 år 
- ny valgperiode 2017-2021/for 4 år 

Mobil 2929 7894 
sygehjlp@hotmail.com   

 

 

Liselotte Andersen 

Best. medlem 
- valgperiode 2014 - 2018/for 4 år 

- suppleant til Faggruppelandsmøder 
lotteandersen@godmail.dk 

  

 

Annette Pedersen 

Best. medlem 

- valgperiode 2012 - 2016/for 4 år 
 annettekofoedpedersen@gmail.com   

Marianne Hvass Mogensen 

1. Suppleant 
- valgperiode 2013-2015/for 2 år 

hvass.57@gmail.com 

 

 

 

Bestyrelsens arbejde i 2015. 
Vi nåede det ikke i 2014 så derfor vil vi arbejde videre med ”Cirkulære om 

uddannelse af sygehjælpere” og ”Sygehjælpernes faglige profil i 
sundhedsvæsenet”, vi vil færdigøre den påbegyndte opgave med at beskrive 

sygehjælperens funktion, kompetence og ansvar. Alle aktive 
medlemmer i faggruppen vil få tilsendt materiale og 

spørgeskema – for videre kompetence afklaring, 
grundlæggende og individuel. 

2014 handlede meget om Det nære sundhedsvæsen og Kend 
din kerneopgave. Ledelsen ville levebomiljø og havde både 

gang i strukturændring, igen, og besparelser samtidig – det 

nyeste er ledelsesforandring – den følger vi intenst. 

 

mailto:sygehjlp@hotmail.com
mailto:lotteandersen@godmail.dk
mailto:annettekofoedpedersen@gmail.com
mailto:hvass.57@gmail.com


 

Sygehjælperens faglige funktioner er eksempelvis: 
at yde pleje og praktisk hjælp til borger/patienter med fokus på rehabilitering 

og livsglæde. Den praktiske hjælp involverer opgaver om borger/patientens 
hygiejne og ernæring. I det daglige drager sygehjælpere endvidere en 

afgørende omsorg for både borger/patient og pårørende.  
Sygehjælpere har færdigheder i at observere, analysere og dokumentere 

borger/patientens sundhedstilstand. På baggrund af dette iværksætter 
sygehjælperen sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende 

aktiviteter for at udvikle og bevare borger/patientens ressourcer.  
Sygehjælpere har en bred kontaktflade til borger/patient, pårørende og andre 

faggrupper.  
Det er sammen med andre FOA faggrupper vi finder den faglige fælles styrke 

og samarbejde, dette fællesskab vil vi fortsat og har stor respekt for vore 

kollegaers faglighed og sparing. 

Omstilling, Forandringsledelse, arbejdstidsaftalen er nogle af emnerne i spil. Vi 

vil deltage i disse aktuelle debatter. 
Vi vil: Udvikling-Faglig synlighed-Den danske model. 



Vi vil styrke fællesskabet i faggruppen, ved at blive inspireret og deltage i 

Faggruppelandsmødet 2015 for at kunne arrangere medlemsmøder med fagligt 
og socialt indhold. 

Den 1-årige sygehjælperuddannelse blev i 1991 nedlagt og erstattet af social- 
og sundhedsassistent og- social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det er 

derfor ikke længere muligt at blive sygehjælper. Det betyder, at der bliver 
stadig færre sygehjælpere i takt med at de nuværende sygehjælpere går på 

pension. Jonna takkede for ordet. Beretning blev godkendt 

Ad. 2 Faggruppens økonomi. 
Regnskab for 2014 blev grundigt gennemgået. Taget til efterretning. 

Årsregnskab SOSU sektor 

  Sygehjælperne 

  1.1.2014 - 31.12.2014 
  Resultatopgørelse 

  
   

 

2014 2013 

Indtægter   
 Kontingent 11.040 13.230 

Øvrige indtægter 250 0 
Indtægter i alt 11.290 13.230 

 
  

 Udgifter   

 Faggruppemøder 1.172 0 
Medlemsaktiviteter 13.854 8.768 

Gaver og repræsentation 5.321 1.697 

Administration 1.211 601 
Pr-artikler 1.045 0 

Udgifter i alt 22.603 11.066 

 

  

 Årets resultat -11.313 2.165 

 

  

 Egenkapital   
 Saldo pr. 1.1.2014 30.052 27.887 

Årets resultat -11.313 2.165 
Egenkapital i alt 18.739 30.052 

   

 
Ad. 3 Indkomne forslag. 

Ingen. 
Ad. 4 Valg til Faggruppen i henhold til vedtægter – på valg er: 

Afstemning sker ved håndsoprækning. 
a) 1. Suppleant for 2 år – Marianne Hvass Mogensen. 

Marianne Hvass Mogensen ønskede genvalg og blev valgt. 
Valgperiode 2015-2017 for 2 år. 

Ad. 5. Orientering og nyheder  

- SPØRGESKEMA? BEVISER! KOMPETENCER! 
- Intet kontingent forhøjelse 

- Medlemsliste 
- Faggruppens fremtidige virke 

- Hjemmesiden 
Jonna orienterede om Faggruppens traditionelle jubilæumsliste og krukke fra 

Hjorths Keramik. 



Ad. 6 Faglige og sociale møder og arrangementer. 

Det kommende aktivitets år 2015 blev gennemgået, medlemmerne kom med 
flere gode forslag. 

Aktivitetskalender 2015. 

Dato Mødeart 

Ons. 8.april 2015 (uge 15) 

Ons. 8.april 2015 (uge 15) 

19.-20.maj 2015 (uge21) 

Kl. 16.30 Delmøde i Faggruppen 

Kl. 18.00 Fællesspisning før generalforsamling. 
Kl. 19.00 Generalforsamling i Social- og 

sundhedssektoren 
Faggruppelandsmøde. Nyborg Strand (Formanden 

deltager) 

Hele året 
 

 
 

28. Maj 2015 (uge22) 
Kl. 17.00-19.00 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Man.18. Maj 2015(uge21)  
Tors.11-14. juni 2015 
(uge24) 

Tværfagligt 
(møder/arrangementer fra social – og 

sundhedssektoren/faggrupper, FOA aktivitetsudvalg 
og FOA afdeling) 

Tema Arrangement (Social-og sundhedssektoren) 

Fra overlevelse til overskud – lær at stortrives og bliv 

langtidsfrisk/Henrik Krogh 

 Alligevel er der en gruppe mennesker, som på 

trods af krævende og belastende jobs stortrives 
midt i travlheden. Deres personlige overskud er 

stort, og deres livskvalitet er høj – det er dem, der 
kaldes for de langtidsfriske. Hvordan gør de? Lær 

kraftfulde teknikker og trivselsstrategier, der giver 
dig mere overskud 

 Bliv inspireret af cases fra det virkelige liv 

 Få den nyeste viden om trivselsstoffer i hjernen 
Lady Walk (Bornholm Afdeling) 

Folkemødet 2015 
Oplev demokrati under åben himmel ved hele 

Danmarks politik-festival! Kom til Folkemødet i 
Allinge på Bornholm, oplev Danmarks festival om 

samfundets muligheder og udfordringer. 

Forår:  

Tors. 4. juni 2015(uge23)  

 

Medlemsaktivitet fagligt/socialt  

Tema: Årsmøde for Sygehjælper Faggruppen. 

Kl. 16.30 mødes vi ved Kleven: Kleven er en 
klippedal, hvor Danmarks smukkeste 

jernbanestrækning gik igennem, indtil Nordlands – 
banen blev nedlagt i 1950erne. I dag er der cykel- og 

spadseresti fra Klemensker via Kleven til Spellinge 
Mose og Rø. Fællesspisning: Brøddan i Gudhjem. 

Orientering fra Faggruppelandsmødet 2015 v/ Jonna 
Poulsen 

Sommer: 
Ons.5.august2015(uge32) 

Medlemsaktivitet fagligt/socialt 

Vinter: 

Fredag 27/11 2015 
(uge 48)  

Fredag (lige uge)   

JuleMedlemsAktivitet 

Traditionen tro. På Fabriksvej 1, 3700 Rønne 
Menu: 

Egenbetaling: Drikkelse, 1 bankopakke, 1nissepakke. 

Faggruppe Bestyrelsens 

mødekalender 2015 

Onsdag d. 8. april 2015 kl. 16.30 , Delmøde i 

Faggruppen 

 



Faggruppens medlemmers egenbetaling? 

Konklusion for egenbetaling i 2013 lød: Sygehjælperne stemte for at 
fremadrettet, vil drikkelse under medlemsarrangementerne være for egen 

regning. 
Problemstilling: Når et medlem bliver pensionist og udtræder af 

arbejdsmarkedet, har dette medlem mulighed for at blive medlem i E&P 
klubben. 

MEN hvis medlemmet fortsætter på arbejdsmarkedet, trækkes der ikke til 

faggruppen, medlemmet bliver registreret som pensionist! 
Ad. 7 Fri debat: Tiden var brugt og Jonna og Annette takkede for et 

engagerende møde.                                                                                                                                                                                                            


