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PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER

En enig afdelingsbestyrelse i FOA Frederikssund 
har besluttet, at arbejde mod udbredelsen af 
private sundhedsforsikringer. FOA Frederikssunds 
afdelingsbestyrelse er ikke alene om denne mod-
stand, også FOA på landsplan og andre forbund 
under LO forkaster disse forsikringer.
Men hvad er årsagen til denne modstand? 
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Rigtig mange af fagbevægelsens medlemmer vil jo 
have glæde af en sådan forsikring- og ja det vil de, 
men kun de medlemmer der er i arbejde. Arbejds-
ledige, pensionister, mange offentlige ansatte og 
studerende springes over. Sundhedslovens be-
stemmelser om lige adgang til sundhedsydelser er 
indiskutabelt brudt. Vi får/har pludselig et A og et 
B hold, hvor A holdet springer over køen. Vi har her 
ændret fundamentalt ved en af grundpillerne i det 
danske velfærdssamfund. 

Disse private sundhedsforsikringer er oven i købet 
offentlig finansieret, idet fritagelsen for skat med-
fører ifølge vismændene, at det offentlige indirek-
te betaler ca. 55 % af virksomhedernes udgifter til 
forsikringspræmier. Dette indebærer, at det offent-
lige alene i 2008 gik glip af omkring 525 millioner 
kr. i skatteindtægter. Penge som skal hentes fra 
alle skatteydere – også dem uden en forsikring. 
 Også den lægefaglige prioritering af patienterne 
suspenderes med indtoget af disse forsikringer. 
Nu er det ikke længere karakteren af patientens 
lidelse, der er afgørende for, hvor hurtigt den 
enkelte kommer til, men derimod et spørgsmål om 
vedkommende har en sundhedsforsikring. 

Halsnæs kommune har valgt at tilbyde deres an-
satte en sundhedsforsikring. Denne rammeaftale 
er FOA Frederikssund blevet anmodet om at tage 
stilling til. Vi har her meddelt Halsnæs kommune, 
at vi ikke kan tiltræde denne aftale. Begrundelsen 
herfor ses ovenfor.

Skattefinansierede private sundhedsforsikringer 
er en bombe under vores velfærdssamfund, de er 
udtryk for en unfair opdeling af mennesker i vores 
land, som vi som samfund ikke kan være tjent med. 

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand
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Velkommen til FOA Frederikssunds nye medarbejdere

3

Reception

Marianne Røgen, formand for Sercvice sektoren og 
afdelingsnæstformand i FOA Frederikssund fylde 60 år, 
den 10. december 2009 .

I den anledning holdes der reception den 11. december 
2009 i FOA Frederikssunds lokaler, Ådalsparken 2, Frede-
rikssund fra kl. 13.00.

Vi håber der er mange som vil komme og ønske Mari-
anne tillykke med dagen.

På afdelingens vegne
Charlotte Jacobsen
afdelingsformand

Den 3. august 2009, startede vores nye 
receptionist, Annette P. Elmbæk 

Den 15. september 2009, startede vores nye 
faglige sektorsekretær Vicky Jørgensen
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Hvordan ser det ud for mig,
når jeg går på pension?

Et pensionstjek af 
din ordning hos 
PenSam kan give 
dig overblik over 
din økonomi, uanset 
hvornår du går på 
pension.

Ruth Jørgensen er sygehjælper og arbejder på  intensiv afdeling på Frederikssund Hospital

PenSam, SP, LD, ATP, alderssum, ulykkesfor-
sikring... Der er nok at holde styr på, når man 
kaster et blik på de breve og papirer, der kom-
mer ind ad brevsprækken hjemme hos Ruth 
Jørgensen.

Vil gøre det, mens vi er friske
”Egentlig er jeg ikke gået så voldsomt meget op i 
det med pension hidtil, men nu har jeg rundet de 
50 år, og min mand og jeg er så småt gået i gang 
med at overveje, hvordan vi vil indrette os i resten 
af vores levetid”, siger Ruth Jørgensen.

Vi kan ligeså godt gøre det nu, mens vi har job og 
er friske. Ingen kan jo vide, om der pludselig sker 
noget med ens helbred. Og det er jo mit ansvar at 
få styr på, hvordan jeg vil være stillet økonomisk 
som pensionist”.

Derfor har Ruth Jørgensen bestilt et pensionstjek 
hos en PenSam kunderådgiver. Her gennemgår 
de sammen alle Ruths dækninger, valg og mu-
ligheder i pensionsordnin gen. Det giver overblik 
over økonomien, uanset hvornår Ruth vælger at 
gå på pension.

For eksempel gør PenSam’s rådgiver Ruth op-
mærksom på, at man kan vælge at få alderssum-
men udbetalt som et engangsbeløb som 60-årig. 
Pengene går nemlig ikke videre til ens ægtefælle, 
hvis man pludselig dør, inden man går på pension.

Kan altid blive klogere på sin pension
Kunderådgiveren nævner samtlige dækninger, 
Ruth har hos PenSam. Og der bliver også talt om 
SP, LD og ulykkes forsikring.

”Det ser da ikke så ringe ud”, lyder det fra Ruth 
Jørgensen. ”Det er rart at få det hele gennemgået, 
så vi kan beslutte, hvordan vi skal indrette os i 
fremtiden”.

”Et pensionstjek er ikke kun relevant lige inden, 
man går på pension”, siger Charlotte Stokkebye, 
direktør for kundeområdet i PenSam. ”Gennem 
hele livet kan der opstå behov for at blive lidt 
klogere på sin pension. Hvad enten man bliver gift, 
skilt, får børn eller bliver arbejds løs, alt sammen 
er relevant for vores kunders pension, og det vil vi 
gerne rådgive vores kunder i PenSam om”.

Få tjek på din PenSam pension
– bestil tid til et pensionstjek på 44 39 33 31
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Med Digital Medlemsservice kan 
du indsende:
•	 dagpengekort
•	 feriekort
•	 efterlønskort
•	 andre	ydelseskort
•	 ledighedserklæring
•	 andre	oplysninger

Pinkode
For	at	benytte	Digital	Medlems-
service	skal	du	være	medlem	af	
A-kassen,	og	du	skal	have	en	pin-
kode.	For	at	få	fat	i	denne	skal	gå	
ind	på	www.foa.dk	og	vælge	Web	
a-kassen	her	kan	du	så	bestille	en	
Pinkode	som	vil	blive	fremsendt	
til	dig	med	posten	inden	for	2-3	
arbejdsdage.

Dagpengekort
Du	kan	normalt	taste	dit	dag-
pengekort	fra	2.	sidste	søndag	i	
måneden	og	4	dage	frem	(søndag	
-	onsdag).	Udbetalingsperioden	
vil	fremgå	af	det	dagpengekort,	
som	du	får	tilsendt	sammen	med	
din	udbetalingsmeddelelse.	Hvis	
du	taster	dit	dagpengekort	senest	
tirsdag,	vil	du	under	normale	om-
stændigheder	modtage	dagpenge	
den	sidste	bankdag	i	måneden.

Efter	du	har	indsendt	dagpenge-
kortet	elektronisk,	kan	du	ændre	i	
det	indsendte	indtil	klokken	03.00	
i	nat	(klokken	03.00	næste	mor-
gen).	Du	kan	se	dine	indsendte	
dagpengekort	på	siden	Indsendte	
blanketter	som	findes	i	menuen	til	
venstre	på	Digital	Medlemsservice.
 

Tidsbestilling i a-kassen
Ledigheden	er	desværre	stigende	
og	a-kassen	skal	sørge	for,	at	alle	
får	en	god	og	grundig	vejledning.	
Samtidig	skal	vi	nå	at	sagsbe-
handle	alle	de	sager	der	kommer	
ind,	og	vi	har	også	pligt	til,	at	
holde	lovpligtige	samtaler	med	
alle	ledige	på	bestemte	tidspunk-
ter.	A-kassen	kan	derfor	ikke	altid	
være	klar	til	at	tale	med	dig,	hvis	
du	kommer	uanmeldt.
Du	skal	derfor	venligst	bestille	en	
tid	i	a-kassen	inden	du	kommer,	
så	vi	på	den	måde	kan	give	dig	
den	bedste	service,	og	hvor	der	er	
tid	til	at	tale	om	tingene.
 
Mange	hilsner	fra
A-kassen
 
 

A-kassen er blevet digital, hvor du kan indsende dagpengekort og en række andre blanketter via nettet, og 
således spare turen til postkassen.

Digital Medlemsservice



Både	Cepos	og	de	Konservative	råber	vagt	i	gevær	
over	det,	de	kalder	jobfest	i	den	offentlige	sektor.	
Baggrunden	er,	at	der	på	et	år	er	blevet	ansat	næsten	
14.000	flere	medarbejdere	i	landets	kommuner.	

Men	de	14.000	er	ikke	ekstra	medarbejdere,	der	ikke	
er	budgetteret	med.	Det	viser	FOAs	beregninger.	

”Inden	Cepos	og	de	konservative	farer	ud	med	bål	og	
brand,	bør	de	lige	sikre	sig,	at	de	kender	baggrunden	
for	tallene.	For	der	er	faktisk	en	ganske	logisk	forkla-
ring	på	de	flere	ansatte	medarbejdere,	”	siger	Dennis	
Kristensen,	formand	for	FOA.	

I	flere	år	har	der	været	ledige	offentlige	stillinger	i	
både	ældreplejen,	på	sygehusene	og	i	børnepasnin-
gen.	En	del	af	de	ny-ansatte	har	ifølge	FOAs	oplys-
ninger	været	med	til	at	fylde	disse	ledige	stillinger	
ud.	

”Det	er	godt	for	de	ledige,	og	det	er	godt	for	de	al-
lerede	ansatte	i	kommuner	og	regioner,	som	i	årevis	
har	løbet	for	hurtigt	i	et	forsøg	på	at	dække	de	huller,	
de	ledige	stillinger	giver.	Men	udgifterne	bliver	ikke	
større,	for	der	er	allerede	budgetteret	med	disse	stil-
linger,”	siger	Dennis	Kristensen.	

FOAs	beregninger	viser,	at	social-	og	sundhedsperso-
nalet	er	vokset	med	knapt	3000	personer	–	herunder	
ca.	700	elever.	

”Men	det	hører	med	til	den	historie,	at	behovene	jo	
også	vokser	på	ældreområdet.	FOA	har	i	sin	tid	be-
regnet,	at	der	med	et	uændret	serviceniveau	vil	blive	
brug	for	knapt	2000	flere	medarbejdere	i	ældreplejen	
fra	2008	til	2009.	Så	en	personaleudvikling	må	altid	
ses	i	sammenhæng	med,	hvordan	behovene	udvikler	
sig.	Bliver	der	flere	ældre	–	ja,	så	siger	det	sig	selv,	at	
der	også	må	blive	flere	ansatte,”	siger	Dennis	Kri-
stensen.	

Også	kommuners	og	regioners	øgede	brug	af	egne	
vikarkorps	har	givet	flere	offentligt	ansatte.	Men	
det	har	samtidig	medført	færre	udgifter	til	private	
vikarkorps.	

”Når	kommuner	og	regioner	ansætter	egne	folk	frem-
for	at	anvende	vikarer	-	som	det	for	neksempel	er	
sket	i	Region	Hovedstaden	og	en	lang	række	kommu-
ner	-	så	skal	det	naturligvis	føre	til	flere	fuldtidsan-
satte.	Men	det	giver	jo	også	færre	udgifter,	fordi	man	
ikke	skal	betale	for	vikarbureauernes	fortjeneste,”	
siger	Dennis	Kristensen.	

”Vi	er	vandt	til	at	høre	Cepos	tale	for	færre	offentlige	
udgifter	i	hver	anden	sætning.	Men	det	er	dog	depri-
merende	at	se	de	konservatives	finansordfører	stige	
med	på	det	tog.	Hvor	blev	den	nye	profil	med	vel-
færd	i	centrum	af?	Det	er	trættende,	at	de	offentligt	
ansatte	til	stadighed	skal	lægge	ryg	til	denne	form	
for	sludder	og	vrøvl,”	slutter	Dennis	Kristensen.

FOA: Ingen jobfest i det offentlige

Finanskrisen giver desværre ingen jobfest i det offentlige. 
Men ledige stillinger er nu ved at blive besat. Det kan være 
med til at sikre fremtidens velfærd, mener FOAs formand.

Pressemeddelelse  
af 27. august 2009

6



Panel-møderne	har	været	afholdt	med	deltagelse	af	
politikere	fra	de	3	kommuner,	Halsnæs,	Egedal	og	
Frederikssund	samt	regionen.

Der	har	været	annonceret	gennem	lokalaviserne,	via	
opslag	på	arbejdspladser	samt	afdelingens	lokale	
hjemmeside.	Medlemmerne	var	inviteret	til	at	deltage	
i	panel-møderne	og	hvor	de	havde	mulighed	for	at	
stille	spørgsmål	til	politikerne.

Desværre	har	interessen	for	at	deltage	i	disse	panel-
møder	ikke	været	voldsom	stor.	
På	vores	hjemmeside	ligger	der	referater	fra	de	af-
holdte	møder.

Panelmøde med lokale politikere
 FOA Frederikssund har afholdt 4 forskellige panel-møder i forbindelse med kommunal- 
og regionalvalget den 17. november 2009. 
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Uanset om du er i pensionsalderen eller ej, er det altid 
godt at få en gennemgang af sin  pensionsordning. 
Emnerne kan fx være:

•  Pension ved overgang til efterløn/folkepension 
•  Pension og forsikring ved sygdom 
•  Hvad sker der ved fratrædelse 
•  Optagelse og ændringer i pensionsordningen   

Du kan aftale en tid med kunderådgiver Dorit Haagensen 
hos FOA Frederikssund den 1. onsdag i hver måned fra kl. 
13.00 til 15.00.  

Det eneste du skal gøre at ringe til PenSam på 44 39 34 48 
eller 44 39 33 31 og aftale en tid
Du bedes bestille tid seneste 3 dage inden mødet skal 
afholdes.

Vi glæder os til at se dig.

Har du styr på din 
 pensionsordning?

Sundhedsstyrelsen	har	besluttet	at	give	en	særlig	dis-
pensationsperiode	og	dermed	forlænge	autorisations-
fristen	for	social-	og	sundhedsassistenter	med	endnu	
et	år.	Det	betyder,	at	allerede	uddannede	social-	og	
sundhedsassistenter	nu	har	mulighed	for	at	søge	om	
autorisation	helt	frem	til	1.	oktober	2010.
Baggrunden	for	forlængelse	af	autorisationsfristen,	

er	ifølge	Sundhedsstyrelsen,	at	de	social-	og	sund-
hedsassistenter,	der	ikke	allerede	har	søgt	autorisatio-
nen	inden	d.	1.	oktober	2009	vil	skifte	titel	til	’’sund-
hedsmedhjælper’’.	
For	at	give	social-	og	sundhedsassistenter,	der	ikke	

allerede	har	søgt	autorisation	mulighed	for	at	bevare	
deres	titel	forlænges	fristen		til	1.	oktober	2010.
I	tidsrummet	fra	d.	1.	oktober	2009	og	til	1.	okto-

ber	2010	vil	man	således	være	sundhedsmedhjælper	
indtil	man	har	søgt	og	fået	autorisation.	

Karen	Stæhr	formand	for	social-	og	sundhedssekto-
ren,	opfordrer	alle	social-	og	sundhedsassistenter	der	
ikke	allerede	har	søgt	autorisation,	til	at	søge	hurtigst	
muligt.	’’	Selv	om	fristen	er	forlænget,	er	der	ingen	
grund	til	at	udsætte	hvad	der	kan	gøres	i	dag	til	i	
morgen.	Man	afskærer	sig	fuldstændig	for	mulighe-
den	for	at	kunne	kalde	sig	social-	og	sundhedsas-
sistent,	hvis	man	ikke	har	en	autorisation.	Ikke	bare	
nu,	men	også	fremover	’’	udtaler	Karen	Stæhr	
Det	er	nemlig	ikke	muligt	at	søge	om	dispensation	

efter	1.	oktober	2010	med	begrundelse	i	den	ændrede	
titel	til	sundhedsmedhjælper.		
Social-	og	sundhedsassistenter,	der	ønsker	at	søge	

autorisation	i	den	særlige	dispensationsperiode,	skal	
benytte	det	almindelige	ansøgningsskema	på	Sund-
hedsstyrelsens	hjemmeside	www.sst.dk.	

Autorisationsfristen forlænget  
for social- og sundhedsasistenterne
Social – og sundhedsassistenterne for forlænget autorisationsfristen endnu et år
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Foreløbig dagsorden
•	 Velkomst
•	 Valg	af	dirigent,	referent	og	stemmeudvalg	
•	 Godkendelse	af	forretningsorden
•	 Godkendelse	af	dagsorden
•	 Bestyrelsens	beretning	/	fremtidens	arbejde
•	 Indkomne	forslag
•	 Personvalg
	 Navne	følger	på	den	endelige	dagsorden.
•		 Eventuelt

Forslag	til	valg	eller	til	sager,	der	ønskes	behand-
let	på	generalforsamlingen,	skal	være	bestyrelsen	i	
hænde	senest	16	dage	før	generalforsamlingen.

 
Der	vel	være	indtjekning	fra	kl.	17.30
Vi	begynder	med	en	lille	let	anretning	kl.	18.00.
Generalforsamlingen	starter	kl.	19.00.			
Tilmelding: på	telefon	4697	1200	eller	mail	 
frederikssund@foa.dk	senest	den	16.	marts	2010	 
kl.	12.00

Med venlig hilsen

Social- og Sundhedssektoren 

p.b.v.Laila Rødebæk Olsen
Sektorformand 

Endelig	dagsorden	kan	ses	på	 
www.foa.dk/frederikssund

Generalforsamling i  
social- og sundhedssektoren 
Tirsdag den 24. marts 2010 
kl. 19.00 
i FOA Ådalsparken 2 Frederikssund
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For	lidt	indflydelse.	For	lidt	tid.	Og	en	alt	for	skema-
lagt	arbejdsdag,	hvor	man	går	hjem	med	en	følelse	
af,	at	man	kunne	have	gjort	mere.	Ansatte	i	ældre-
plejen	efterlyser	bedre	arbejdsvilkår.	Det	viser	en	ny	
undersøgelse	foretaget	af	FOA.
Mens	regeringen	lover	færre	regler,	mere	frihed,	

større	medindflydelse	og	medbestemmelse	til	de	of-
fentlige	ansatte	–	så	oplever	social-	og	sundhedsper-
sonalet	inden	for	ældreplejen	det	modsatte.
4	ud	af	10	svarer,	at	de	i	mindre	grad	eller	slet	ikke	

har	tid	til	opgaverne,	og	knapt	halvdelen	fortæller,	at	
deres	arbejdsdag	er	lagt	i	stramme	skemaer,	hvor	fri-
heden	til	selv	at	tilrettelægge	arbejdsdagen	er	stærkt	
begrænset.
”Jeg	synes,	det	er	en	hån	mod	social-	og	sund-

hedspersonalets	faglighed,	at	man	ikke	giver	dem	den	
nødvendige	tid	og	frihed	til	i	samarbejde	med	den	
ældre	at	tilrettelægge,	hvad	der	skal	udføres”,	siger	
Karen	Stæhr,	sektorformand	for	social-	og	sundheds-
sektoren	i	FOA.
Undersøgelsen	viser	også,	at	hver	tredje	går	hjem	

med	en	følelse	af,	at	de	kunne	have	gjort	mere,	og	
kun	1	ud	af	6	er	i	høj	grad	tilfreds	med	den	service,	
de	yder	over	for	den	ældre.

”Ældreplejen	er	i	dag	båret	af	ildsjæle,	som	både	
er	kompetente	og	faglige	dygtige.	De	gør	hver	dag	en	
mega	indsats	for	at	få	det	til	at	hænge	sammen.	Men	
de	kæmper	imod	et	stift	og	umenneskeligt	system,	
der	efterhånden	mere	handler	om	regler	og	skemaer,	
end	om	omsorg.	Og	det	er	stærkt	utilfredsstillende”,	
siger	Karen	Stæhr	og	fortsætter:
”Vi	har	en	regering,	der	nu	på	femte	år	lover,	at	

der	skal	være	færre	regler	og	mere	frihed	til	de	of-
fentlige	ansatte.	Jeg	synes,	social-	og	sundhedsper-
sonalet	har	været	overordentlige	tålmodige,	og	hver	
dag	arbejder	for	at	få	ældreplejen	til	at	hænge	sam-
men.	Nu	er	det	på	tide,	at	politikerne	viser	samme	
loyalitet	over	for	medarbejderne	og	omsætter	de	
mange	fine	ord	til	handling”.
FOA	har	under	titlen	”Tid	til	det,	der	tæller”	invi-

teret	partiformændene,	arbejdsgiverne	og	de	øv-
rige	forbund	til	et	topmøde	om	regeltyranniet	i	den	
offentlige	sektor.	Topmødet	bliver	afholdt	den	12.	
august	på	Plejeboligerne	på	Østervang.

FOA: Plejepersonalet styres af skemaer
Pressemeddelelse  af  28. juli 2009, Karen Stæhr.



FOA, Frederikssund Afdeling vil gerne byde velkommen til alle nye tillidsvalgte.
Samtidig en stor tak til de fratrådte tillidsvalgte for deres store arbejde. 

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen
Afdelingsformand

Janni	V.	Larsen,	Hundested
Janne	K.	Pedersen,	Frederiksværk
Pia	E.	Pedersen,	Slangerup
Kurt	E.	Andersen,	Frederikssund
Vivi	I.	Jonassen,	Frederiksværk
Kristine	E.	Andersen,	Hørsholm
Sally	Bergh,	Frederikssund
Hanne	Rasmussen,	Hundested
Alice	F.	Pedersen,	Ølsted
Birgit	Rømer,	Jægerspris
Lis	Christiansen,	Slangerup
Connie	A.	Jensen,	Frederiksværk

Hanne	A.	Mikkelsen,	Slangerup
Gitte	Skytte	le	Sage	de	Fontenay,	Stenløse
Helle	Buchgreitz,	Hundested
Jytte	A.	Amorsen,	Ølstykke
Anne	R.	Weirum,	Melby
Eva	Andersen,	Hundested
Karen-Margrethe	Jespersen,	Ruds	Vedby
Lisbeth	S.	B.	Petersen,	Jægerspris
Lene	Christensen,	Stenløse
Bente	B.	Nielsen,	Frederiksværk
Kirsten	E.	Nielsen,	Frederiksværk

Information om afdelingens tillidsvalgte

Tillidsrepræsentant

Brian	Tuxen,	 
Børnehuset	Solsikken

Henrik	Andreasen,	 
SFO	Toftehøj

Lise	T.	Nielsen,	 
Æblehuset

Karen	Offersen,	Vikarkorp-
set Frederikssund

 
Sarah	S.	Hansen,	 
Børnehuset	Havrevænget

Laila	J.	Jeppesen,	 
Klintegården

Susanne	Kristensen,	 
Tolleruphøj

Julie Linge,  
Stenhøjgård

Tillidsrepræsentant- 
suppleant 

Denice	Zachariasen,	 
De	Tre	Ege

Kathrine	Funck,	 
Lærkereden

Sikkerheds- 
repræsentant 
Marianne	Gregersen,	 
 

 
Intern	Vikarkorps	 
Frederikssund

Ella	Hansen,	 
Dagplejen	Halsnæs

Annika	Kjær,	 
Lundevej	18	D

Betina	Pagh,	 
Løvdalen

Fællestillids- 
repræsentant

Benthe	Aagaard,	 
Tolleruphøj

Tillidsrepræsentant

Niels	Thøger	Nielsen,	 
SFO	Toftehøj

Karina	Wolf,	 
Klintegården

Karin	Birgitte	Jøns,	 
Solgården

Line	Flak	Mikkelsen,	Bør-
nebjerget

Tillidsrepræsentant- 
suppleant

Christina	Poulsen,	 
Østergården

Jan	C.	Klie,	 
De	Tre	Ege

Sikkerheds- 
repræsentant 

Karen	Lerche,	 
Damgårdsparken

Susanne Nielsen,  
Det	interne	vikarkorps

25 års medlemsjubilæum    
  
I perioden 01.07.2009 – 30.11.2009 har følgende medlemmer været medlem af FOA, DKA eller HAF i sam-
menlagt 25 år. Afdelingen ønsker tillykke og har fremsendt en blomsterbuket til:

Ny valgte

Fratrådte

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen
Afdelingsformand
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Kommunens	TR-gruppe	har	længe	ønsket	at	”gøre	
noget”	for	at	formindske	usikkerheden	om	lønsedlen.

Dagplejer	Ella	Hansen,	TR	i	Hundested,	var	initiativ-
tager	og	fik	FOA	kursusafdeling	til	at	arrangere	en	
aften	med		10-12	dagplejere.	Kurset	skulle	forsøgsvis	
afvikles	lokalt,	så	deltagerne	undgik	transport.	

Succes’en	var	overvældende:	Ella	satte	”rekord”	i	
tilmeldinger	til	en	faglig	aktivitet	–	ikke	mindre	end	
60	medlemmer	–	ud	af	100,	mødte	frem.		Det	blev	
til	tre	møder	med	Peder	Ruby	som	underviser,	hver	
gang	med	20	medlemmer	i	2,5	time	-	kl.	19-21.30.	
En	aften	i	Hundested	og	to	i	Frederiksværk	i	kommu-
nens	lokaler.

Møderne	har	desværre	bekræftet,	at	løn	som	”ind-
satsområde”	for	FOA-afdelinger	(sikkert	også	på	
landsplan)	er	”succes-sikker”,	at	målrette	indsatsen	
udløser	gode	resultater	til	gavn	for	medlemmerne.	

Følgende eksempler på fundne fejl:
•	 Enkelte	dagplejere	fik	fejlagtigt	ikke	indsat	pen-
sion	på	Pensam-konto	(således	mangler	2	an-
satte	at	få	pension	for	mere	end	3	år	–	omkring	
100.000	kr.	til	hver!!)

•	 Enkelte	var	lønindplaceret	forkert	og	fik	dermed	
ikke-korrekt	udbetalt	løn

•	 Flere	var	tildelt	”erfaringsdato”	ved	lønindplace-
ring/ansættelse,	som	bør	revurderes

•	 Efterregning/afstemning	af	lønseddel	samt	af-
spadsering	af	”timer	til	gode”	var	mangelfuld

FOA	er	allerede	gået	ind	i	de	enkelte	sager,	og	det	har	
bevirket,	at	store	beløb	nu	reguleres.
Det	er	meget	positivt,	at	en	målrettet	indsats	for	en	
faggruppe	kan	få	60	medlemmer	til	fremmøde	om	et	
”besværligt”	emne	–	i	fritiden	og	selv	på	regnvåde,	
kolde	oktoberaftener.

Lønkursus	for	alle	faggrupper	samlet	indgår	i	øvrigt	i	
2010-kursuskatalog.

Medlemsmøder - med succes!!

FOA Frederikssund har i oktober afholdt aftenmøder for dagplejere i Halsnæs kommune om ”Forstå din lønseddel” 
– dvs. lønsedlens opbygning, tallenes betydning, samspil til arbejds¬tid-kroner, OK m.v..
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Foreløbig dagsorden:
•	 Velkomst
•	 Valg	af	dirigent	og	referent	
•	 Valg	stemmetællere
•	 Godkendelse	af	forretningsorden
•	 Godkendelse	af	dagsorden
•	 Bestyrelsens	beretning
•	 Indkomne	forslag
•	 Valg
 Formand	Ann	Nielsen	er	på	valg,	ønsker	 
genvalg.

	 Valg	af	bestyrelsesmedlemmer,	hvor	 
4	bestyrelsesmedlemmer	er	på	valg:
	 Dagplejer	Vibeke	Aggerholm,	 
Dagplejer	Jytte	Simonsen,	 
Pædagogmedhjælper	Henrik	Andreasen,	
Pædagogmedhjælper		Annette	Meller.	 
Alle ønsker genvalg

•	 Eventuelt

Forslag	til	valg	eller	til	sager,	der	ønskes	 
behandlet	på	generalforsamlingen,	skal	være	
bestyrelsen	i	hænde	senest	16	dage	før	general-
forsamlingen.

Vi	starter	med	en	let	anretning	kl.18.00
Tilmelding: på	telefon	4697	1200	eller	mail	 
frederikssund@foa.dk	
senest	den	den	11.	marts	2010

På bestyrelsens vegne

Ann Nielsen Jens Nielsen
Sektorformand Sektornæstformand

Endelig	dagsorden	kan	ses	på	 
www.foa.dk/frederikssund

Pædagogisk Sektor  
afholder generalforsamling
Onsdag den 17. marts 2010 
kl.18.00
         

i FOA Ådalsparken 2 Frederikssund                 
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Vi	er	helt	enige,	men	desværre	er	det	ikke	den	virke-
lighed,	som	vores	medlemmer	aktuelt	befinder	sig	i.	
Vi	oplever	tværtimod	massive	besparelser	og	for-
ringelser,	som	resulterer	i	fyringer,	nedslidning	og	
ringere	kvalitet.
Når	virkeligheden	byder	på:
•	 At	fastansatte	medarbejdere	fyres	og	erstattes	af	
løntilskudspersoner,	

•	 At	arbejdstakten	på	rengøringsområdet	sættes	så	
højt	op,	at	arealet	svarer	til	at	den	enkelte	skal	
rengøre	22	parcelhuse	dagligt	

•	 At	arbejdsgiverne	med	den	ene	hånd	bevilliger	
penge	til	at	forbedre	hygiejnestandarden	på	syge-
husene	og	med	den	anden	skærer	dybt	i	budget-
terne	på	de	samme	sygehuse		

•	 At	vi	er	udsat	for	ideologisk	udlicitering	så	har	
kommuner	og	regioner	rigtig	langt	igen,	hvis	de	
skal	være	med	til	at	gøre	det	lettere	at	være	of-
fentligt	ansat.	

Kommunal-	og	regionsvalget	den	17.	november	er	
mere	end	nogensinde	afgørende	for,	hvilket	velfærds-
samfund	vi	ønsker,	hvilken	velfærd	vi	vil	tilbyde	
borgerne,	og	hvilke	rammer	vi	vil	tilbyde	de	offent-
ligt	ansatte.
Vi	har	et	valg,	og	vi	opfordrer	kraftigt	borgerne	til	
at	vælge	velfærd	med	kvalitet	frem	for	velfærd	med	
skattelettelser	og	ringere	kvalitet.”

*********************
FOA	Frederikssund	var	repræsenteret	med	tre	perso-
ner	fra	sektorbestyrelsen,	en	tillidsvalgt	og	to	valgte	
fra	de	faglige	udvalg	i	dette	årsmøde.	Vi	havde	to	
gode	og	inspirerende	dage,	med	faglige	indslag	og	
diskussioner.	
Erna	Iversen	afsluttede	årsmødet	med	nogle	meget	
underholdende	bud	på,	hvordan	en	serviceassistent	
og	portør	kan	samarbejde	samt	hvordan	man	hurtigt	
og	konstruktivt	løser	madproduktionen	i	daginstitu-
tionerne.

Marianne Røgen

Servicesektoren

Årsmødet i FOAs Kost- og Servicesektor udtaler:

”Når danskerne går til stemmeurnerne den 17. november, 
håber vi i FOAs Kost- og Servicesektor, at danskerne skriver 
sig statsministerens åbningstale bag øret. Statsministeren 
udråbte det kommende folketingsår som året, der skal stå 
i beslutningernes tegn, og hvor ”Vi skal gøre det lettere at 
være offentligt ansat”.



Foreløbig dagsorden:
•	 Velkomst
•	 Valg	af	dirigent	og	referent	
•	 Valg	stemmetællere
•	 Godkendelse	af	forretningsorden
•	 Godkendelse	af	dagsorden
•	 Bestyrelsens	beretning
•	 Indkomne	forslag
•	 Valg

Formand	Marianne	Røgen	er	på	valg,	 
ønsker	genvalg.
Valg	af	bestyrelsesmedlemmer,	 
vi	modtager	meget	gerne	forslag

•	 Eventuelt

Forslag	til	valg	eller	til	sager,	der	ønskes	 
behandlet	på	generalforsamlingen,	skal	 
være	bestyrelsen	i	hænde	senest	16	dage	 
før	generalforsamlingen.

Vi	starter	med	en	let	anretning	kl.18.00
Tilmelding:	Telefon	4697	1200	eller	mail	
frederikssund@foa.dk	
senest	den	den	11.	marts	2010

På bestyrelsens vegne

Marianne Røgen Roger Pettersen
Sektorformand Sektornæstformand

Endelig	dagsorden	kan	ses	på	 
www.foa.dk/frederikssund

Servicesektoren 
afholder generalforsamling  
tirsdag den 16. marts 2010 
kl.18.00

i FOA Ådalsparken 2 Frederikssund
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Høringssvar vedrørende indstilling af model 3 
- 100% udlicitering af rengøringen i Frederiks-
sund Kommune
I	forbindelse	med	rengøringsanalysen	i	Frederikssund	
Kommune,	hvor	byrådet	den	2.	september	tiltrådte	
model	3	–	100	%	udlicitering,	ønsker	FOA	Frederiks-
sund	hermed	at	afgive	høringssvar.

FOA Frederikssund kan ikke anbefale en udlici-
tering af rengøringen i Frederikssund Kommune.
Med	baggrund	i	mange	undersøgelser	i	FOA,	har	vi	
ikke	set	udliciteringer,	med	et	besparelsesgrundlag,	
som	en	fremmende	foranstaltning	for	attraktive	ar-
bejdspladser.	Det	er	FOAs	opfattelse,	at	skal	opgaven	
løses	i	fremtiden,	bliver	det	kun	ved	at	skabe	efter-
spurgte	stillinger	og	arbejdspladser.	

Ved	udlicitering	af	rengøringen	opereres	der	med	en	
ændret	arbejdstakt	fra	100	til	130.

Arbejdstakt	100	er	ifølge	Dansk	Standard	et	normalt	
arbejdstempo.	Takten	er	defineret	som	den	belast-
ning,	man	pådrager	sig	ved	at	gå	ud	af	en	lige	lan-
devej	i	uhindret	gang,	med	5,76	km	i	timen.	I	private	
overenskomster	tillader	man	arbejdstakt	130,	hvilket	
er	30	%	højere	svarende	til	et	tempo	ved	at	gå	7,5	km	
i	timen.	Omregnet	ville	en	fuldtidsansat	skulle	være	
i	stand	til	at	fortage	en	daglig	vandretur	på	over	55	
km.	Det	er	uforsvarligt	og	ganske	meningsløst,	man	
må	være	indstillet	på,	at	rekruttering	og	fastholdelse	
i	fremtiden	vil	blive	meget	problematisk.	

Ligesom	i	vort	høringssvar	den	22.6.2009	vil	vi	ikke	
undlade	igen,	at	pege	på	analyserapporten,	som	
kigger	meget	ensidigt	på	rengøringen,	og	ikke	tager	
højde	for	at	opgaverne	varierer	meget	fra	sted	til	
sted.	

Mange	hus-	og	rengøringsassistenter	har	flere	op-
gaver,	som	indgår	i	stillings-	og	funktionsbeskrivel-
serne,	med	det	formål,	at	forebygge	ensidigt	gentaget	
arbejde	og	gøre	jobbet	mere	attraktivt.	Fratages	dette	
vil	det	være	en	tilbagegang,	der	hurtigt	vil	få	følger,	

såsom	nedslidningsskader	og	i	værste	fald	for	tidlig	
pension.		Denne	branche	er	i	forvejen	en	af	de	højst	
placerede	på	listen	over	for	tidlig	udstødning	fra	
arbejdsmarkedet.	

Vores	bud	på	den	fremtidige	rengøringsstruktur	i	
Frederikssund	Kommune,	er	at	medarbejderne	frem-
adrettet	uddannes	til	erhvervsuddannede	serviceas-
sistenter.	

Frederikssund	Kommune	vil	på	den	måde	
kunne	leve	op	til	sin	personalepolitik,	hvor	der	
blandt	andet	står:	”I	Frederikssund	Kommune	
har	vi	opgaven	og	dens	løsning	i	centrum.	Den	
gode	løsning	giver	det	gode	resultat.	Den	gode	
løsning	bunder	i,	at	vi	engageret	gør	tingene	
med	baggrund	i	vores	faglighed	samtidig	med,	
at	vi	har	viljen	til	samarbejde.	Vi	er	optagede	
af,	hvordan	vi	kommunikerer	med	andre	og	
af,	hvordan	vi	kan	gennemføre	løsningerne	i	
praksis”

Krav til udbud og udlicitering
Det	er	meget	vigtigt	for	FOA	at	understrege	
følgende:	
At	der	ikke	konkurreres	på	prisen	alene.	
Kvaliteten	af	den	offentlige	service	sikres.
At	løn	og	ansættelses	vilkårene	bliver	gældende	for	
hele	kontraktperioden,	således	at	der	ikke	konkurre-
res	på	løn	og	ansættelsesvilkår	eller	dårligt	arbejds-
miljø.	Der	må	ikke	ske	forringelser	for	de	ansatte	som	
følge	af	en	udlicitering.	
At	der	bør	udarbejdes	et	kontrolbud.
At	medarbejderne	inddrages	i	udbudsprocessen,	og	
det	må	undersøges,	hvordan	medarbejderne	fortsat	
kan	få	medindflydelse	på	arbejdet	efter	en	eventuel	
udlicitering.
Kampen	imod	udlicitering	fortsætter.	
Servicesektoren	ønsker	alle	en	glædelig	jul	og	et	

godt	nytår.
Med	venlig	hilsen

Marianne Røgen

Sektorformand

Service sektoren: Udlicitering NEJ TAK
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INFLUENzA A
De vigtigste svar om Influenza A 

Spørgsmål	1:	
Hvad er symptomerne på Influenza A?
Svar:	Symptomerne	er	de	samme	som	ved	traditionel	
influenza.	Det	vil	sige	pludselig	opstået	feber,	ondt	
i	halsen,	hoste	og	muskelsmerter.	Diarré	kan	også	
forekomme

Spørgsmål	2:	
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever symptomer?
Svar:	Hvis	du	i	øvrigt	er	rask,	skal	du	ikke	foretage	
dig	andet	eller	mere,	end	du	ellers	ville	gøre,	når	du	
får	influenza	–	typisk	blive	hjemme.	
Du	skal	kontakte	lægen:	
•		 Hvis	dine	influenzasymptomer	pludselig	bliver	
værre.	

•		 Hvis	du	har	en	sygdom,	der	gør	Influenza	A	til	en	
mere	alvorlig	sygdom.	Det	gælder	personer	med	
nedsat	lungefunktion,	astma,	hjerte-karsygdom-
me,	diabetes	eller	nedsat	immunforsvar.	

•		 Hvis	du,	siden	du	blev	syg,	har	været	i	nær	kon-
takt	med	personer,	der	har	en	sygdom,	der	gør	
Influenza	A	til	en	mere	alvorlig	sygdom.	

•		 Hvis	du	er	gravid	eller	har	børn	under	2	år.	

Spørgsmål	3:	
Hvem er i særlig risiko ved influenza A?
Svar:	Du	skal	være	særligt	opmærksom	på	Influenza	
A,	hvis	du	har	nedsat	lungefunktion,	astma,	hjerte-
karsygdomme,	diabetes,	nedsat	immunforsvar	-	eller	
hvis	du	er	gravid.	I	så	fald	skal	du	kontakte	din	læge,	

hvis	du	selv,	eller	én	i	din	husstand,	får	Influenza	A.
Forældre	til	børn	under	to	år	med	influenzasympto-
mer	bør	også	kontakte	lægen.

Spørgsmål	4:	
Kan jeg ikke bare tage Tamiflu som forebyg-
gende behandling?
Svar:	Det	antivirale	middel	Tamiflu	kan	bruges	til	
at	mildne	forløbet	af	influenza.	Sundhedsstyrelsen	
anbefaler	dog	ikke	Tamiflu-behandling	af	de	fleste	
danskere,	da	Influenza	A	virus	vil	kunne	blive	mod-
standsdygtigt	(resistens).	Vi	har	i	Danmark	allerede	
set	det	første	tilfælde	af	resistens	mod	Tamiflu-be-
handlingen	af	Influenza	A.
De	eneste,	der	bliver	sat	i	Tamiflu-behandling,	er	

personer,	der	er	eller	har	været	i	nær	kontakt	med	
smittede,	og	som	har	en	af	de	nævnte	særlige	syg-
domme	i	spørgsmål	3.	
Sundhedsstyrelsen	og	Statens	Serum	Institut	følger	

situationen	tæt	og	melder	bredt	ud,	hvis	der	sker	æn-
dringer	i	anbefalingerne.	

Spørgsmål	5:	
Hvordan undgår jeg at blive smittet? 
Svar:	Influenza	A	smitter	gennem	små	dråber	fra	
hoste,	nys	og	lignende	eller	gennem	håndtryk	fra	en	
inficeret	person.	Virus	kan	også	sætte	sig	og	overføre	
smitte	fra	overflader	som	dørhåndtag	eller	lignende.	
Hvis	du	vil	undgå	at	blive	smittet	og	smitte	andre,	
skal	du	derfor:
•		 Undgå	tæt	kontakt	med	personer,	som	du	ved	er	
syge.	Smitte	med	Influenza	A	kan	normalt	over-
føres	i	syv	dage	efter,	man	er	blevet	syg.

18
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•		 Blive	hjemme	fra	arbejde,	skole	eller	lignende,	
hvis	du	er	syg.

•		 Undgå	at	hoste	og	nyse	i	din	håndflade.	Brug	i	
stedet	dit	ærme	eller	et	en-gangs-lommetørklæde	
(vask	hænder	efterfølgende).	

•		 Ofte	vaske	dine	hænder	med	sæbe.	Især	hvis	du	
hoster	og	nyser.	Det	nedsætter	risikoen	for,	at	du	
smitter	andre,	og	at	du	selv	bliver	smittet.	

•		 Jævnligt	gøre	rent	med	sæbe	på	de	flader	steder	
hvor	flere	rører.	Eksempelvis	dørhåndtag,	gelæn-
dere,	toiletter,	vandhaner,	tastaturer,	bordflader	
og	armlæn.	Jævnligt	lufte	ud.

•		 Undgå	at	røre	ved	dine	øjne,	din	næse	eller	din	
mund.	Så	nedsætter	du	risikoen	for	at	blive	smittet,	
selvom	du	skulle	have	fået	smitte	på	hænderne.	

•		 Undgå	at	opsøge	lægen	i	konsultationen,	hvor	
andre	kan	blive	smittet.	Ring	i	stedet.	

 
Spørgsmål	6:	
Kan jeg blive vaccineret mod Influenza A?
Det	er	endnu	ikke	muligt	at	blive	vaccineret	mod	
Influenza	A	i	Danmark.	Sundhedsstyrelsen	forven-
ter,	at	de	første	vil	kunne	blive	vaccineret	cirka	1.	
november.	Du	kan	løbende	orientere	dig	om	nyt	om	
vaccination	på	Sundhedsstyrelsens	hjemmeside	www.
sst.dk	–	eller	på	Statens	Seruminstituts	hjemmeside	
www.ssi.dk

Sundhedsstyrelsen	vurderer	fortsat,	at	Influenza	
A	ikke	er	en	mere	alvorlig	sygdom	end	den	influ-
enza,	der	hvert	år	rammer	et	stort	antal	danskere.	
Men	ligesom	forud	for	almindelig	sæsoninfluenza	vil	
der	være	nogle	personer,	der	er	i	større	risiko	for	at	
udvikle	alvorlig	sygdom	og	derfor	bør	tilbydes	vac-
cination.	
Danskere,	der	er	i	særlig	risiko	for	at	blive	alvor-

lige	syge	af	Influenza	A,	vil	i	efteråret	blive	tilbudt	
at	blive	vaccineret.	Hvem	der	præcis	vil	blive	tilbudt	

vaccination,	og	hvordan	vaccinationen	vil	komme	til	
at	foregå	i	praksis,	er	endnu	i	planlægningsfasen.	
Danmark	har	købt	3,1	millioner	doser	vaccine.	Det	

er	nok	til,	at	1,55	millioner	danskere	kan	blive	vac-
cineret.	De,	der	primært	vil	få	tilbudt	vaccine,	er	per-
soner,	der	er	særligt	udsatte	for	at	udvikle	alvorlige	
sygdomme	som	følge	af	influenzainfektion.	Det	vil	
først	og	fremmest	sige	personer	med	nedsat	lunge-
funktion,	astma,	hjerte-karsygdomme,	diabetes	eller	
nedsat	immunforsvar.	I	alt	cirka	750.000	danskere	
har	en	af	disse	lidelser.
Også	gravide	vil	blive	tilbudt	vaccinen	forudsat,	at	

den	bliver	godkendt	til	gravide.
Derudover	vil	dele	af	sundhedspersonalet	blive	

tilbudt	vaccination.	Det	er	fordi,	det	er	afgørende,	
at	der	er	personale,	der	kan	behandle	de	syge,	og	at	
personalet	ikke	smitter	andre	indlagte	patienter.

Spørgsmål	7:	
Kan jeg undgå smitte ved at bære maske?
Svar:	Ifølge	Sundhedsstyrelsen	er	der	som	alminde-
lig	borger	i	Danmark	ingen	grund	til	at	bære	maske.	
Sundhedsstyrelsen	anbefaler,	at	læger	og	andet	sund-
hedspersonale,	der	har	direkte	kontakt	med	patienter,	
der	er	under	udredning	for	Influenza	A,	bærer	maske	
samt	andet	beskyttelsesudstyr	som	handsker	og	øjen-
beskyttelse.	

Anbefalingen	om	brug	af	masker	vedrører	kun	det	
personale,	der	har	tæt	kontakt	med	patienter,	der	er	
under	udredning	eller	behandles	for	Influenza	A.	

Spørgsmål	8:	
Hvordan skal jeg beskytte mig, hvis patienten er 
smittet med Influenza A?
Svar:	Ved	direkte	kontakt	med	patienten	skal	læge	og	
andet	personale	iføres	kittel,	handsker	og	øjenbeskyt-
telse	samt	optimalt	FFP3-maske,	alternativt	kirurgisk	
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mundbind.	Husk	hånddesinfektion	eller	håndvask,	
når	du	har	taget	kittel,	handsker,	maske	eller	mund-
bind	af.		Maske,	mundbind	eller	handsker	brugt	på	
plejehjem,	bo-institutioner	eller	i	hjemmeplejen	læg-
ges	i	en	plastpose.	Posen	lukkes	og	bortskaffes	med	
almindeligt	affald.	
Sundheds-	og	plejepersonale	der	har	en	sygdom,	

der	gør	Influenza	A	til	en	mere	alvorlig	sygdom	(dvs.	
personer	med	nedsat	lungefunktion,	astma,	hjerte-
karsygdomme,	diabetes	eller	nedsat	immunforsvar	
–	eller	som	er	gravide),	bør	så	vidt	muligt	ikke	have	
tæt	kontakt	med	patienter	mistænkt	for	Influenza	A.	
Sundheds-	og	plejepersonale,	der	har	direkte	pa-

tient/borgerkontakt,	bør	podes,	hvis	har	symptomer	
(pludselig	opstået	feber,	ondt	i	halsen,	hoste	og	mu-
skelsmerter	eller	diarré)	på	Influenza	A.

Spørgsmål	9:	
Hvad skal jeg, som arbejder i køkken, være sær-
lig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	i	et	køkken,	skal	du	ofte	vaske	
dine	hænder.	Rengør	overflader	hyppigt	med	almin-
delig	rengøringsmidler.	Luft	ofte	ud.		Følg	også	de	
overordnede	råd	fra	Sundhedsstyrelsen	beskrevet	i	
spørgsmål	nr.	5.	Sundhedsstyrelsen	har	ikke	beskre-
vet	yderligere	retningslinjer	for	dit	arbejdsområde.

Spørgsmål	10:	
Hvad skal jeg, som arbejder som buschauffør, 
være særlig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	som	buschauffør,	er	du	i	kon-
takt	med	mange	mennesker	i	løbet	af	dagen.	Derfor	
vil	det	være	en	god	ide,	hvis	du	spritter	dine	hænder	
og	fingre	af	med	jævne	mellemrum	på	din	rute.	Du	
kan	også	spritte	rattet	af,	og	området,	hvor	penge	
lægges.	Vask	hænder,	når	du	har	mulighed	for	det.	
Luft	ud	hyppigt.	Følg	også	de	overordnede	råd	fra	

Sundhedsstyrelsen	beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.	Sund-
hedsstyrelsen	har	ikke	beskrevet	yderligere	retnings-
linjer	for	dit	arbejdsområde.

Spørgsmål	11:	
Hvad skal jeg, som arbejder i ældreplejen, være 
særlig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	på	plejehjem	eller	i	hjemme-
plejen,	så	er	der	nogle	fælles	råd.	Områder	og	ting,	
som	mange	rører	ved,	skal	rengøres	ofte.	Det	gælder	
f.eks.	dørhåndtag,	gelændere,	toiletter,	vandhaner,	
tastaturer,	bordflader	og	armlæn.	Du	skal	ofte	vaske	
hænder	og	opfordre	beboere	til	at	vaske	hænder	–	
som	minimum	efter	toiletbesøg,	efter	næsepudsning	
og	nys	eller	host	i	hånden,	før	et	måltid	og	før	mad-
lavning.	Brug	udelukkende	engangshåndklæder.	Sørg	
for	god	udluftning,	ca.	5-10	minutter	hver	2.	time.	
I	hjemmeplejen	vil	det	være	en	god	ide,	hvis	der	er	
mulighed	for	at	spritte	hænder	før	og	efter	besøg	samt	
at	afspritte	PDA	eller	andre	remedier,	som	man	tager	
med	fra	hjem	til	hjem.	Følg	også	de	overordnede	råd	
fra	Sundhedsstyrelsen	beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.

Spørgsmål	12:	
Hvad skal jeg, som arbejder som dagplejer eller i 
daginstitution, være særlig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	som	dagplejer	eller	i	en	dagin-
stitution,	arbejder	du	et	sted,	hvor	der	er	rigtig	man-
ge	mennesker	samlet	på	lidt	plads.	Områder	og	ting,	
som	mange	rører	ved,	skal	rengøres	ofte.	Det	gælder	
f.eks.	dørhåndtag,	toiletter,	vandhaner,	tastaturer,	
legetøj	og	bordflader.	Du	skal	ofte	vaske	hænder	og	
børnene	skal	opfordres	til	at	vaske	hænder	–	som	mi-
nimum	efter	toiletbesøg,	efter	næsepudsning	og	nys	
eller	host	i	hånden,	før	et	måltid	og	før	madlavning.	
Brug	udelukkende	engangshåndklæder.	Sørg	for	god	
udluftning,	ca.	5-10	minutter	hver	2.	time.	
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Følg	også	de	overordnede	råd	fra	Sundhedsstyrelsen	
beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.

Spørgsmål	13:	
Hvad skal jeg, som arbejder på sygehus, være 
særlig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	som	sundhedsperson	på	et	
sygehus,	så	har	sundhedsstyrelsen	udarbejdet	en	
vejledning	om	håndtering	af	Influenza	A	(se	spørgs-
mål	8).	Hvis	der	ikke	er	konstateret	tilfælde	af	Influ-
enza	A,	hvor	du	arbejder,	skal	du	selv	sørge	for	at	
forebygge	smitte	bedst	muligt	ved	at	vaske	og	spritte	
hænder	ofte.	Hvor	det	ikke	kan	undgås,	at	personer	
bruger	fælles	tastaturer,	telefoner	og	lignende	(f.eks.	
i	personalekontoret),	bør	rengøring	og	desinficering	
intensiveres	mellem	hvert	arbejdsskift.	Luft	ud	5-10	
minutter	hver	anden	time.
Følg	også	de	overordnede	råd	fra	Sundhedsstyrel-

sen	beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.

Spørgsmål	14:	
Hvad skal jeg, som arbejder med rengøring, være 
særlig opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	med	rengøring,	skal	du	være	
særlig	grundig	med	at	rengøre	overflader,	som	
mange	mennesker	kommer	i	kontakt	med.	Det	gælder	
dørhåndtag,	lyskontakter,	gelændere,	vandhaner,	te-
lefoner,	tastaturer,	fjernkontroller,	bordflader,	eleva-
torknapper	og	døråbnere	m.v.
Hvor	det	ikke	kan	undgås,	at	personer	bruger	fæl-

les	tastaturer,	telefoner	og	lignende	(f.eks.	i	kontrol-
rum),	bør	rengøring	og	desinficering	intensiveres	
mellem	hvert	arbejdsskift.	Luft	ud	5-10	minutter	hver	
anden	time.
Følg	også	de	overordnede	råd	fra	Sundhedsstyrel-

sen	beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.

Spørgsmål	15:	
Hvad skal jeg, som arbejder som handicap-
hjælper eller på en bo-institution, være særlig 
opmærksom på?
Svar:	Hvis	du	arbejder	på	en	bo-institution	eller	som	
handicaphjælper	i	private	hjem,	er	der	nogle	fæl-
les	råd.	Områder	og	ting,	som	mange	rører	ved,	skal	
rengøres	ofte.	Det	gælder	f.eks.	dørhåndtag,	toiletter,	
gelænder	vandhaner,	tastaturer,	bordflader,	lyskon-
takter	og	armlæn.	
Du	skal	ofte	vaske	hænder	og	opfordre	beboere	til	

at	vaske	hænder	–	som	minimum	efter	toiletbesøg,	
efter	næsepudsning	og	nys	eller	host	i	hånden,	før	et	
måltid	og	før	madlavning.	Brug	udelukkende	en-
gangshåndklæder.	Sørg	for	god	udluftning,	ca.	5-10	
minutter	hver	2.	time.	
Følg	også	de	overordnede	råd	fra	Sundhedsstyrelsen	
beskrevet	i	spørgsmål	nr.	5.

Spørgsmål	16:	
Hvor kan jeg søge de nyeste oplysninger om 
Influenza A?
Svar:	Du	kan	orientere	dig	på	Sundhedsstyrelsens	
hjemmeside	www.sst.dk.	Den	opdateres	løbende,	så	
du	kan	få	de	nyeste	informationer	om	Influenza	A.
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Seniorklubbens 
         program

Onsdag den 9. december 2009 kl. 12.00 i FOA HUSET

Julefrokost
Traditionen	tro,	slutter	året	med	vores	hyggelige	julefrokost.	
Der	serveres	lækker	mad,	en	øl	/	vand	/	snaps	for	150	kr.
Medbring	en	pakke	til	dagen.

Onsdag den 20. januar 2010 kl. 13.30 i FOA HUSET

”Jorden rund på 60 minutter”
Muskunderholdning	ved	Rene	Schmidt,	Stenløse.

Onsdag den 17. februar 2010 kl. 13.30 i FOA HUSET

”På rejse i et spansk hjørne, Catalonien”
Jens	Jensen,	Skovlunde,	kommer	og	fortæller	og	viser	billeder.
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Adresse	 FOA	Frederikssund	·	Ådalsparken	2
	 Postboks	195	·	3600	Frederikssund

 Faglig afdeling A-kassen
	 Tlf.	 46	97	12	00	 Tlf.	 4697	3368
	 Fax	 46	97	12	01	 Fax	46	97	11	95
	 frederikssund@foa.dk	 akas026@foa.dk
	 www.foa.dk/frederikssund	 www.foa.dk/frederikssund

Åbningstider	 Mandag-tirsdag	 09.00-15.30
	 Onsdag	 09.00-15.30
	 Torsdag	 09.30-17.00
	 Fredag	 09.00-11.30

Telefontider  Faglig A-kasse 
	 Mandag-tirsdag	 09.00-14.00	 09.00-15.00
	 Onsdag	 Telefonen	lukket	hele	dagen
	 Torsdag	 10.00-17.00	 10.00-17.00
	 Fredag	 09.00-11.30	 09.00-13.00

Kontaktpersoner:	 Afdelingen:	 Formand:	 Charlotte	Jacobsen
	 	 Næstformand	 Marianne	Røgen

	 Social-	og	sund-	 Formand:	 Laila	R.	Olsen
	 hedssektoren:	 Næstformand:	 Irene	Buus

	 Pædagogisk	Sektor:	 Formand:	 Ann	M.	Nielsen
	 	 Næstformand:	 Jens	Nielsen

	 Servicesektoren:	 Formand:	 Marianne	Røgen
	 	 Næstformand:	 Roger	Pettersen

	 Seniorklubben:	 Formand:	 Kirsten	Vind

Personale:	 A-kasseleder:	 Merete	Kragh
	 Sagsbeh.	a-kasse:	 Susanne	Schnipper
	 Sagsbeh.	a-kasse:	 Liza	Schleiter
	 Sagsbeh.	a-kasse:	 Charlotte	Pallesen
	 Sagsbeh.	a-kasse:	 Charlotte	Lognness
	 Socialkonsulent	 Christian	Schak	Bossen
	 Faglig	sektorsekretær:	Vicky	Jørgensen
	 Sekr.	Faglig	Afd.:	 Gitte	Tærsker
	 Receptionen:	 Annette	P.	Elmbæk
	 Serviceassistent:	 Tine	Pedersen
	 Kursusleder:		 Erling	Hjort 
Pen-Sam	 44	39	39	39		 –	Kan	træffes	i	afdelingen	efter	
	 	 aftale,	den	første	onsdag	i	hver	måned.
Ansvarshavende	 Charlotte	Jacobsen
redaktør		 Bladet	udkommer	4	gange	årligt,	
	 og	trykkes	i	3.500	eksemplarer.

Næste nummer	 Udkommer	i	starten	af	februar	2010
Deadline	 Onsdag	den	9.	decenber	2009

Grafisk  
fremstilling	 Prinfoparitas	Frederikssund	·	47	31	47	00

Skifter du arbejdsplads, stilling eller adresse, 
bedes du udfylde nedenstående skema og sende det til:

FOA – Fag og Arbejde · Ådalsparken 2 · 3600 Frederikssund

Ved stilling/adresseskift

Navn

Cpr.nr.

Adresse

Postnr. & by

Telefon

Arbejdssted

Ansat pr. dato 

Stillingsbetegnelse

Antal timer

Email

Kalender 2009/10
Afdelingen
1. februar  Afdelingsbestyrelsesmøde
8. marts  Afdelingsbestyrelsesmøde

Social- og Sundhedssektoren:
Uge 51  - 2009 Irene ferie
Uge 01  - 2010 Laila ferie
Uge 07 - - 2010 Irene ferie
24. marts  Sektorgeneralforsamling

Servicesektoren
20. januar  Sektorbestyrelsesmøde
17. februar  Sektorbestyrelsesmøde
16. marts  Sektorbestyrelsesmøde  
 og sektorgeneralforsamling
14. april  sektorbestyrelsesmøde
19. maj  sektorbestyrelsemøde

Pædagogisk Sektor
17. marts  Sektorgeneralforsamling

Lukkedage
2009
Lukket mellem jul og nytår
Juleaften torsdag den 24. december
1. juledag fredag den 25. december
Mellem jul og nytår 28. - 30. og 31. december

2010
Nytårsdag fredag den 1. januar 2010
17. marts 2009 
Påsken 1. april - 5. april
Stor Bededag 30. april



Kære medlemmer
FOA Frederikssund ønsker alle  

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
 

På	afdelingens	vegne
Charlotte	Jacobsen
afdelingsformand


