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Referat 

Sygehjælpere 

 
 

1. Velkomst og præsentation 

Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi 

kommer fra.  

Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 

 

2. Valg af mødeleder og referent 

Fagligt udvalg foreslår: 

Vibeke Haumann Jensen mødeleder, Vivi Andersen ordstyrer og Marianne Lübbers 

Søndberg referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Herunder henlede opmærksomheden på pkt. 9: Valg til det faglige udvalg.  

 

FÆLLES EMNER 

Fælles emner afvikles sammen med alle faggrupper  

4. Fælles oplæg 1 (den centrale sektor) 

(tirsdag d. 29. april fra kl. 15.00-18.00) 

 

a) "Kend din kerneopgave" - Anders Seneca 

Foredraget præsenterer en ny og konkret tilgang til at arbejde med kerneopgave, 

innovation og trivsel på arbejdspladsen. 

Anders er direktør i Dogmekompagniet, foredragsholder og forfatter – 

og grundlæggende optaget af, hvordan man som leder skaber 
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innovation i organisationer, der ikke er innovative. Anders Seneca sætter stor pris på 

at udfordre ro, regler og regneark – og har i en årerække været leder i den offentlige 

sektor – med humøret og håbet intakt. 

 

b) Udfordringer og opgaver – Karen Stæhr 

Hvilke opgaver og udfordringer står Social- og sundhedssektorens faggrupper og 

arbejdsområder overfor? Oplæg v. Karen Stæhr – sektorformand for Social- og 

Sundhedssektoren i FOA 

 

 

5. Fællesoplæg 2: Arbejdsfællesskaber (den centrale sektor) 

(onsdag d. 30. april kl. 9.00-12.00) 

 

Psykiatri-området: 

 

Social- og behandlingspsykiatrien har gennem de sidste år haft politikernes fokus. 

Seneste udspil kom i oktober 2013 fra Regeringens Psykiatriudvalg. 

Rapporten indeholder ti udfordringer og seks fokusområder.  

 

FOA har udarbejdet et psykiatripolitiske udspil både selvstændigt og sammen med 

andre faglige organisationer. Formålet har været, at binde psykiatrien sammen på 

tværs af de to sektorer, og sætte FOAs plejegrupper i spil. 

 

Når vi ser ud over psykiatrien kan vi konstatere, at der er sparet alt for meget. Der er 

lukket for mange sengepladser, og al for mange psykisk syge svigtes i det psykiatriske 

system. Andelen af borgere med svære sindslidelser steget, og mange har et 

dobbeltmisbrug. 

 

Personalet udsættes for stigende vold og trusler, og det er ikke lykkes at gøre op med 

alene-arbejde. 

 

FOA arbejder p.t. for en national handleplan for hvordan volden stoppes. For at sikre 

gode vilkår for medarbejderne, og sikre, at vold aldrig må være en del af jobbet. 

Normeringerne skal op, og vi skal se på antal sengepladser, tvang - både den fysiske 

(bælte) og den kemiske (medicin) 

 

Hvordan kan vi omsætte ord til handling? 

 

Det somatiske sygehusvæsen 

 

Udviklingen på de danske sygehuse har betydet at der er blevet godt 10% færre af 

FOAs plejegrupper og også portørgruppen bliver presset. 

 

FOA har fået lavet en omfattende analyse af udvikling i plejepersonalet af 

forskningsinstitutionen KORA. 
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Danske Regioner har meldt ud at de fortsat ser FOAs grupper som vigtige grupper på 

sygehusene. 

 

Det er vigtigt at grupperne forstsat er kompetente og kvalificerede med den bedste og 

nyeste viden på område, således at der kan levere et stærkt bidrag til patient plejen. 

 

Hvordan kan vi styrke FOAs grupper på sygehusene? Hvad byder vi ind med? Hvad 

skal vores strategi være? 

 

I Arbejdsfællesskabet ”Somatisk sygehus” – vil der komme indlæg fra 

sektorbestyrelsen og indspark fra dig, der arbejder i somatisk sygehus. Sammen 

finder vi vejen mod løsninger, så FOA´s plejegrupper er klar til at tage udfordringerne 

op. 

 

Det nære sundhedsvæsen: 

 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patienter kan 

behandles tæt på eller i deres eget hjem. 

 

FOA´s plejegrupper i det nære sundhedsvæsen, skal være kvalificeret med den bedste 

og nyeste viden på området – der skal i stigende grad bygges bro mellem det 

behandlende til det rehabiliterende arbejde i kommunen.  

 

Hvilke krav og forventninger er der til FOA´s plejegrupper hvilke kompetencer har I og 

hvilke mangler? 

 

Arbejdsfællesskabet ”Det nære sundhedsvæsen” – vil bestå af indlæg fra 

sektorbestyrelsen – indspark fra dig i det nære sundhedsvæsen. Sammen finder vi 

vejen mod løsninger, så FOA´s plejegrupper er klar til at tage udfordringer op, i det 

nære sundhedsvæsen. 

 

Kom og vær med til, at sætte kursen i sektoren i arbejdet med det nære 

sundhedsvæsen. 
     

 

EGEN FAGGRUPPES EMNER 

6. Orientering fra det faglige udvalg, herunder sektorårsmøde 

og kongres 

Samt orientering fra konferencen om ”Sosu.ass. på hospitaler – udbredelse – 

arbejdsopgaver – arbejdsdeling” den 7/4 -14. 

 

Bilag:  

Karen Stæhr, ”Den mundtlige beretning”  

Notat om ”Visioner for sektorens arbejde med faggrupperne”. 
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7. Sygehjælpernes kompetenceprofil 

Sagsfremstilling  

Hvordan har I og jeres FOA-afdelinger og arbejdspladser arbejdet videre med 

Sygehjælpernes kompetenceprofil siden sidste faggruppelandsmøde  

 

Indstilling 

Debat og vidensdeling i forhold til, hvordan vi kan udvikle os fagligt med efter-

/videreuddannelse.  

 

Udfordringer i dagligdagen i forhold til, hvordan vi bevare vores kompetencer.  

  

Det faglige udvalg opfordrer til, at deltagerne medbringer materialer m.v. fra egen 

arbejdsplads eller afdeling 

 

Bilag  

Sygehjælpernes kompetenceprofil medsendes og medbringes 

 

Konklusion 

Der er lavet en ændring/tilføjelse i ”Sygehjælpernes kompetenceprofil” på siden 

Opgaven er målet nederste linje, hvor der nu skal stå: Sygehjælperen er 

omstillingsparat til fremtidens opgaver og arbejdsområder. 

 

Der har været debat og ” bordet rundt snak” i forhold til kompetenceudvikling for 

sygehjælpere. Bidragene bliver samlet i et inspirationskatalog, som bliver vedhæftet 

referatet.  

 

 

 

8. Gensidig orientering 

Sagsfremstilling  

Hvilke særlige udfordringer oplever I ved udførelse af jeres arbejde som 

sygehjælpere? 

Herunder: Overenskomst-15 hvad rører sig på arbejdspladserne? 
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Vi havde en snak omkring hvad der rører sig ude omkring og nogle af kommentarerne 

og synspunkterne følger her: 

Social- og sundhedsskolerne er blevet en forretning, der bare skal køre derudaf. Der 

er ikke særlig stor kritik af, hvad det er for personer man forsøger at køre igennem 

social- og sundhedshjælperuddannelsen. Der kommer folk med psykiske problemer 

m.m. og det giver efterfølgende problemer på arbejdsstederne. 

De nye strukturer har i nogle kommuner fået den konsekvens, at man ikke længere 

arbejder tværfagligt. 

Der er problemer med at få lov til at holde spisepauser, de bliver sløjfet af lederne og 

man får ikke lov, hvis man arbejder 6 timer eller derunder. Det er ikke rimeligt, at det 

er blevet sådan! Vi skal sørge for, at vores borgere får nok at spise og drikke, men vi 

får ikke selv lov til at få tid til at spise og drikke. Det er urimeligt at skulle arbejde 

under sådanne vilkår. 

Nogle har oplevet, at deres funktionsbeskrivelser er ændret og de funktioner, der er 

taget fra, bliver nu udført af frivillige! 

 

Øvrige notater fra faggruppelandsmødet 

 

 Nogle af faggrupperepræsentanterne, der kommer fra hospitalsverdenen 

oplever, at der er et pres på FOAs faggrupper i forbindelse med tilpasninger – 

man oplever at der er færre FOA’ere og flere sygeplejesker. 

 Psykiatrien: er den gængse holdning at der er et øget arbejdspres 

Runde: 

o Opfordre kollegaer til ikke at tale sig selv ned – men fortæl det man er 

uddannet til 

og har lært gennem arbejdet. 

o Oplever at sygehjælperne er en skattet arbejdskraft – især på ældreområdet 

o EFTERLØN-PENSION – vær mere opmærksom på, at det er muligt at gå på 

delvis efterløn/pension – man skal dog undersøge de økonomiske 

konsekvenser. 

 

Indstilling 

Det faglige udvalg vil gerne vide, hvad vi fremadrettet skal have fokus på. 
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Konklusion.  Hvad er fremtiden?  

Der var stor enighed om, at sygehjælperens fremtid i forhold til udvikling og 

uddannelse skulle ske lokalt. Så det er i FOA-afdelingerne, der skal tages en snak 

omkring, hvad der kan gøres for at sikre sygehjælperne på arbejdspladserne. 

 

Overenskomst 15: Fokus på lønløft, spisepauser, pension for ulempetillæg sættes op. 

 

 

9. Opsamling på fælles oplæg for alle faggrupper  

Alle sygehjælpere synes det var et interessant oplæg fra Anders Seneca, måske vi 

efter oplægget kunne have arbejdet med begrebet ”Kerneopgave” for at få hans 

oplæg ind under huden. 

 

Karen Stæhrs oplæg var også interessant.  

 

 

10. Opsamling på debatten i arbejdsfællesskaberne  

Det nære sundhedsvæsen: Vivi Andersen deltog 

Somatik-området: Vibeke Haumann Jensen deltog 

Psykiatri-området: Marianne Søndberg deltog 

 

Tilbagemeldingen fra faggrupperepræsentanterne i forhold til arbejdsfællesskaberne 

var positive. Især var tilbagemeldingen fra psykiatriområdet meget positiv. 

 

 

11. Valg af fagligt udvalg 

 Vibeke Haumann Jensen - genvalgt  

 Vivi Andersen - genvalgt 

 Marianne Søndberg genvalgt 

 1 suppleant - Susanne Nielsen – genvalgt 

 2 suppleant – Joan Bihl-Nielsen – Nyvalg  

 1 sektorårsmødedeltager - Vibeke Haumann Jensen - genvalgt  
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12. Evaluering 

Der var rigtig god stemning omkring faggruppelandsmødet, og deltagerne var tilfredse 

med, at de denne gang skulle sove på stedet.  

Det var rart at starte i egne faggrupper, og at der var god tid. Selve 

faggruppelandsmødet havde været interessant. Det havde været nogle kanongode 

dage og tilbagemelding om, at det havde været et af de bedste faggruppelandsmøder. 

 

 

13. Eventuelt  

  ”Inspirationskatalog” og Sygehjælpercirkulæret sendes ud sammen med referatet. 

 

 

 

 


