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Dagsorden: 

 

1. Velkomst og præsentation 

 v/Tove Rygaard 

 

2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af forretningsor-
den 

• Valg af mødeleder (Tove Rygaard), ordstyrer (Lene Nielsen) og referent (Bente 
Christiansen). 

• Godkendelse af forretningsorden og dagsorden: Godkendt. 

 

 

3.      Orientering fra det faglige udvalg 

Mailadresser skal opdateres. Vigtigt så referater fra faglige udvalg kan sendes ud til 
alle.  

Esbjerg-situationen: Fast assistent er holdt, hvilket betyder at eleven er der alene. 
Der er søgt dispensation, så hun kan blive færdig. Afdelingen har sendt et brev til 
orientering dels om situationen og dels om, hvordan man har valgt at løse problemet 
på afdelingen. Lene undrer sig. Hun er ikke blevet orienteret. Er der en godkendelse 
fra FUHA?  Hun vil se på de nærmere omstændigheder.   

P.g.a. den nye situation omkring vores uddannelse er spørgsmålet vedr. vores autori-
sation: Er det fortsat relevant at søge den? Der er klar enighed om at fortsætte med 
det. Finder det vigtigt, da vores gamle uddannelse ikke er afskaffet.  

Ved ansøgning om autorisation er det vigtigt, at vi laver beskrivelser af arbejdsopga-
ver, hvilke farer vi/patienter kan blive udsat for. Lenette vil meget gerne stå for det-
te. Vigtigt, at vi andre kommer med vores bud på dette til Lenette. 

Vi har snakket en del om uddannelse. Der er forskellige tiltag og vi er blevet gjort 
opmærksom på, at vi har endnu en mulighed; Akademiuddannelse i sundhedsprak-
sis, dette er en modulopdelt uddannelse og hver modul er på 6-7 ugers fultidsstudie. 
Anne Staub har taget 1 modul (håber på at tage et modul mere til efteråret) og Lis-
beth Svanborg er på nuværende tidspunkt i gang på Århus SOSU-skole. 4 moduler 
gir en Humanom, 6 moduler en bachelorgrad. Hvis flere oplysninger ønskes – så søg 
på nettet/kontakt skolen. Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående 
voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning. Der kan søges om 
statens voksen uddannelsesstøtte, hvilke bevirker at arbejdsstedet får næsten fuld 
lønkompensation. Giver ECTS point. 

 

Efteruddannelse i Århus: Koster ca. 10.000 kr. Giver ikke ECTS point. 
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Efteruddannelse i København: Koster ca. 19.500 kr. Giver ECTS point. 

Lidt problematisk med flere udbyder til efteruddannelse. Vi er en lille faggruppe. Er 
der lærere nok til at undervise? Hvor ens er efteruddannelserne bygget op? Kan der 
laves hold nok til at fylde dem op.  

Der gøres opmærksom på, vigtigheden af at kæmpe for vores nuværende uddannelse 
på Odense tekniske skole.  

Svær problematik at have både bioanalytiker og elever fra Odense tekniske skole. 
Kræver mange resurser.  Kræver en klinisk vejlederuddannelse for at kunne have 
bioanalytiker-elever. Det Metropol udbyder er ikke adgangsgivende for at blive klinisk 
vejleder. Man skal være praktikvejleder først samt have gennemgået efteruddannel-
sen hos Metropol. Derefter er det en personlig vurdering som Metropol laver. Dem 
der bestemmer, hvem der kan blive klinisk vejleder. 

Der er også megen frustration vedr. efteruddannelse. Hvad er det vi har brug for? 
Hvad er vores ønsker som assistenter? Hvad er det lægerne øsker/kræver/forventer?  

 

Uddannelseskonsulent i FOA Lotte M. oplyser: 

Det er politisk bestemt, at der skal laves efteruddannelse for neurofysiologiassisten-
ter i AMU-regi. De er faktisk allerede gået i gang, men det er lang proces. Kurser fra 
½ til 20 dages varighed er de muligheder, der er nu. Man kan godt lave forløb, der 
munder ud i mere specifikt fagrelevant for os. Det er skolerne, der bestemmer, hvor 
mange deltage der skal være for at lave et hold.   

AMU laver uddannelser, der er rettet på, at man kan klare de arbejdsfunktioner vi 
bliver mødt med på arbejdspladsen. I det lokale uddannelsesudvalg skal vi gøre vo-
res indflydelse gældende mht. hvilke krav/funktioner/behov vi har.  

FKB= Fælles kompetence beskrivelse. 

I det lokale uddannelsesudvalg er der også fra lægernes side bedt om efteruddannel-
sesmuligheder i AMU-regi. 

Der er ingen deltager betaling i AMU og arbejdsgiveren får ¾ af lønnen refunderet. 

Oset repræsentant (Claire) hører intet nyt.  

 

Beretning 2009:  

FUHA: Anne Juhl og Lene Nielsen blev bedt om at gennemgå bekendtgørelsen, om 
der var noget af det gamle som kunne undværes og så få plads til nye ting/fag så 
uddannelsen er mere tidssvarende, bla. kvalitetssikring, neuromonitorering, diagno-
tisk strategi, m.m. Ikke hensigtsmæssigt med 2 fra samme afdeling, flere afd. var 
spurgt, men ikke andre havde lyst til at deltage. Konklusionen blev at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med forslagene, hvor bla. Inge Holst fra Vej-
le og Mette Andersen fra Odense tekniske skole skal være med samt repræsentanter 
fra FUHA. 

Inge Holst har siddet som vores repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg, men 
ønsker at stoppe. Karin Vibeke Kristiansen fra Odense bliver den nye repræsentant. 

Der har været en klage fra eleverne om IT-undervisningen, som vi har svaret på, og 
skolen arbejder videre på en løsning. 

Dansk hørecenter er ikke mere repræsenteret i FUHA. 

OK 11: Vi har været til et kort møde i FOA hvor Dennis har givet en orientering om, 
hvordan han ser forhandlingerne. Ligeledes har der været møde med Forhandlings-
sekretariatet. 

Planlægningen af vores Landsmøde er i fuld gang. Har kontaktet flere læger angåen-
de undervisning. Der vil blive færre, men længere oplæg fra lægerne – håber vi! Ide-
er til emner ønskes til Lene, Tove og Anne.  
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Foreløbige ønsker: Inviterer de forskellige firmaer, der leverer teknik til os til at ud-
dybe teknikken, så den bliver mere specifik og relevant til vores brug.  

Bækkenbundsfysiologiske undersøgelser: Hatice T.  Ved noget om dette).  Meget nyt 
emne i Århus, der vedr. pt. som er blevet lammet og ikke kan styre deres affø-
ring/urin. Karen vil undersøge med henblik på dette. 

Pt. som har haft hjertestop og har været nedkølet: Hvad betyder det for vores 
eeg/ssep- undersøgelser? Maibrit vil undersøge med henblik på dette. 

Sjovt indslag: Sumba den 23.09.10 kl. 17.00. Bente finder ud af, hvem der kan un-
dervise i det. 

FOA ønsker neurofysiologiassistenter, der ikke er i fagligt udvalg, der kan udtale sig 
om arbejdssituationen på arbejdspladsen. Er man interesseret kommer man til at stå 
i et kartotek. Er man interesseret skal man henvende sig til Ulla Winther Uw016@ 
foa.dk. 

 

 

4. Fælles tema  

Social- og sundhedssektorens faggrupper - nøglepersoner i de 
svage borgers sundhed 

Sundhed er højt på den politiske dagsorden. Danskerne har en lavere middelleveal-
der end sammenlignet med andre lande. Danskernes sundhed kan blive bedre.  

Der har i de senere år været en række forskellige initiativer og udredninger, der har 
sat fokus på dette. Forebyggelseskommissionen ”Vi kan leve længere og sundere” 
april 2009, ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen – en vejledning ” Sundhedsstyrel-
sen december 2009 og ”Sundhed – sådan – en håndbog til de kommunale arbejds-
pladser” februar 2010 for blot at nævne nogle af de vigtigste.  

Social- og sundhedssektoren ønsker med fællestemaet at sætte fokus på, hvad fag-
grupperne kan gøre i det daglige arbejde for de borgere/patienter/klienter de arbej-
der for og hvad faggrupperne kan gøre for at styrke og forbedre deres egen sundhed. 

Til at igangsætte den fælles diskussion ”Hvad kan du gøre for borgerens sundhed – 
og for din egen? er inviteret overlæge Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet. Bente 
Klarlund Pedersen har markeret sig stærkt i debatten blandt andet med ideen om 
motion på recept, hun har haft plads i Forebyggelseskommissionen og meget meget 
mere. 

Efter det fælles indspil er der diskussion og idéudvikling i grupper, der dannes på 
tværs af faggrupperne med udgangspunkt i arbejdspladsen – hospital, det kommu-
nale plejeområde, psykiatri. Arbejdet tager udgangspunkt i spørgsmålet:  Hvad kan 
du gøre for borgerens sundhed – og for din egen? Konklusionerne fra debatterne vil 
indgå i FOAs sundhedspolitiske udspil, der kommer efter sommerferien. 

 

 

5. Fagets fremtid   

 Sagsfremstilling 

Opfølgning; hvor står vi nu - neurofysiologiass/bioanalytiker/AMU/VVU? 

Hvem tager elever fra OTS/Bioanalytikere? 

 

Ønsker til overenskomst: Udviklingstillæg-praktikvejledertillæg-mulighed for         

f.eks. at få fysioterapi o.lign. i arbejdstiden - vi ønsker ikke flere nye      

arbejdsopgaver/funktioner uden der kommer flere penge på bordet -           



  

 4 

           grundlovsdag, 1. maj og 31.12 skal være hele fridage-seniordninger - 

           i form af fridage eller færre timer ikke som udbetaling. 

                

   

6. Landsmøde 

 Sagsfremstilling 

 Kort orientering 

          Kom gerne med forslag til emner (undervisning/underholdning) 

   

7. 3 politiske budskaber til sektorbestyrelsen 

 Sagsfremstilling 

Til brug i det videre arbejde vil sektorbestyrelsen gerne have tre politiske budskaber 
fra faggruppen. Budskaberne vil indgå i bestyrelsens diskussioner og arbejde med 
sektorens politik. Ud over at skrive budskaberne i referatet, skal de præsenteres 
mundtligt for hele faggruppelandsmødet. 

Budskaberne kan være faggruppens reaktion eller tanke om det, der står i Social- og 
Sundhedssektorens Statusrapport 2009. Den er udsendt med materialet. Rapporten 
fortæller om aktiviteter og resultater i sektorens arbejde. Den viser også, sektorens 
Agenda, som er de politiske mål og aktiviteter, som sektorbestyrelsen har besluttet 
at arbejde med i denne kongresperiode (oktober 2008-november 2010).  

Budskaberne kan også være baseret på nogle af de punkter, faggruppen selv har haft 
på dagsordenen 

 

Indstilling 

Faglighed skal fortsat være i højsæde trods nedskæringer.  

Kvalitet frem for kvantitet – regionerne skal spare, men skal vi også spare på kvalite-
ten? 

Arbejde for autorisation af flere faggrupper inden for sundhedssektoren. 

Der vælges en til at præsentere budskaberne til den fælles afslutning. 

Der vælges tre politiske budskaber til sektorbestyrelsen. For hvert budskab vælges 
en kort begrundelse. 

 

 

8. Eventuelt 

* Er der nogen der har noget materiale om kongresser/konferencer? 

           International kongres Japan 2010, Europæisk kongres Rom juni 2011, Oset  
          (Tyskland) 2011. 

         

9. Evaluering  
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FOA Holstebro Bente Christiansen   
FOA Odense Karin Vibeke Kristiansen karinvibekekristiansen@gmail.com 
FOA SOSU Majbritt Smollerup majbrittsmoller@hotmail.com 
FOA SOSU Tove Rygaard Jacobsen toverygaard@yahoo.dk  
FOA Vejle Lenette Møller Ingvorsen Lenettemm1@hotmail.com  
FOA Viborg Anne Marie Staub annestaub@mail.dk  
FOA Aalborg Lene Nielsen lenekvik@jubii.dk  
FOA Århus Karen Lis Obitsø Kristensen kkristensen67@hotmail.com 
FOA Hillerød Charlotte  Betina Gorritzen charlottegorritz@hotmail.com 
 


