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Dagsorden: 

 

1. Velkomst og præsentation 

Kort præsentation af fagligt udvalg og alle faggruppedeltagerne. 

Jean åbnede mødet og bød velkommen til alle. 

Det faglige udvalg præsenterede sig selv, og alle deltagerne præsenterede sig selv 
kort med arbejdssted. 

 

 

2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af forretningsor-
den 

• Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt 

• Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med små ændringer 

• Valg af ordstyrer og referent 

Jean blev valgt som ordstyrer og Anders blev valgt som referent. 

  

 3. Orientering fra det faglige udvalg 

• Sektorårsmøde (Anders J. Møller, Jean Petersen og Jytte Dylmer) 

Ved sektorårsmødet var hele det faglige udvalg alle repræsenteret. 

Der var megen tale om det på det tidspunkt forestående kommunalvalg. 

Der var desuden fokus på den overståede PSYKATRI CAMP og der var mange po-
sitive tilbagemeldinger fra deltagerne 

Et emne, der var på dagsordnen var kontrolfri zoner, sundhedsforsikringer, frit 
valg, patientsikkerhed, velfærdsteknologi. 

Der er flere stede i landet stort pres på social- og sundhedsskolerne særligt om-
kring de større byer. Flere skoler er begyndt med særlige tiltag omkring fasthol-
delse af  ”svage” elever, fælles morgenmad og andre tiltag for at styrke det socia-
le. 

Agenda ”på vej mod årsmøde 2010” blev kort drøftet. 

Opgaveglidning er et emne i flere kommuner og der er mange forskellige måder 
og flere steder var man i kommunerne i gang med at lave ”sygeplejekataloger”, 
hvor der flere steder var konflikter med andre faggrupper (læs sygeplejersker). 
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Flere kommuner havde dog gode erfaringer med samarbejde. 

Det opleves at der blev oprettet flere ”friplejehjem” mange under Diakonstiftel-
serne. 

 

• Årskursus (Anders J. Møller) er desværre ikke blevet sat i værk på grund af flere 
omstændigheder. 

 

 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. Konsekvenser af kortere behandlingsforløb samt øget krav om 
effektivisering i det offentlige sundhedssystem (sammen med 
social- og sundhedsassistenterne). 

  Sagsfremstilling 

Strukturreformen, besparelser, krav om effektivisering, kortere indlæggelsestider på 
sygehusene m.m. 

Vores faggrupper får nye og flere arbejdsopgaver som en af mange konsekvenser af 
strukturreformen. De kortere indlæggelsestider på sygehusene medfører, at der er 
nye tiltag i gang flere steder i landet. F.eks. omsorgshoteller og sundhedshoteller. 
 
Jan Helbak fra FOA Århus kommer med oplæg. 

Dertil holder sektorens næstformand Heidi Leen og konsulent i FOA Lotte Meilstrup 
oplæg. Det handler om, hvilke initiativer den centrale sektor har og hvilke mulighe-
der der er for at præge og komme på forkant med udviklingen, især i forhold til kom-
petenceudvikling. 
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 Indstilling 

Deltagerne i mødet beretter om erfaringer og tiltag fra deres egen arbejds-
plads/kommune/region. 
 
At det diskuteres, hvordan vi som faggruppe kommer på forkant med denne udvik-
ling, bl.a. hvilket behov vi har for kompetenceudvikling. 
  
At faggrupperne opfordrer den centrale sektor og de lokale sektorer/afdelinger om at 
have fokus på disse områder. 
 
Alle de tilstedeværende oplevede det som et spændende og meget relevant 
oplæg der gav stof til eftertanke. 
De ansatte fra de tidligere amter oplevede de problematikker der blev be-
skrevet og har stor frygt for fremtiden i kommunerne. 
 

         
  

6. Magtanvendelse 

 Sagsfremstilling 

Vi oplever som faggruppe, at der i kommunerne er øget fokus/ og brug af magtan-
vendelsescirkulæret. 

Konsulent i Aalborg Kommune Mette Borresen og plejehjemsassistent Annette Høj 
Kristensen holder oplæg.  

 

 Indstilling 

At faggrupperepræsentanter medbringer lokale retningslinjer for magtanvendelse. 
Drøftelse og erfaringsudveksling i gruppen. 

 

Bilag vedhæftes.  

Deltagerne i faggruppen oplevede det som et relevant og godt oplæg. 

Der kom flere eksempler i gruppen på forskellige daglige ”magtanvendelser” 
og det gav anledning til en spændende og livlig debat. 

Mange oplevede et pres fra pårørende for, at f.eks. demente ikke havde mu-
lighed for at komme direkte ud i det fri, og der var mange forskellige opfind-
somme løsninger for at forhindre demente for at være dørsøgende og kom-
me ud i det fri med skadefølger. 

 

 

7. 3 politiske budskaber til sektorbestyrelsen 

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).  
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Indstilling 

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. 

 

Nærvær underpres 

Faglighed må ikke vige på grund af økonomi. Resultat er stigende sygefravær blandt 
det ”gulvarbejdende personale” 

Hvad gør det ved os som fagpersoner, når vores faglighed bliver sat ud af spil, når vi 
skal levere service ud fra de politisk udstukne rammer, som er økonomistyret. 

Det har nogle fysiske og fysiske konsekvenser for personalet med de øgede krav om 
effektivisering og bensmarching. 

 

Uddannelse  

Psykiatrien oplever et stort behov for øget uddannelse og efteruddannelse for de an-
satte i såvel behandlings- som socialpsykiatrien. 

De ansatte i hjemmeplejen oplever ligeledes, at der kommer flere og flere borgere 
med psykiske problematikker og problemstillinger. 

De ansatte oplever ikke, at det politiske system og administrative har forståelse for 
det af bagvejenet øgede pres og krav for de mere komplekse problemstillinger. 

Hvordan sikrer vi den nødvendige uddannelse og kompetence til vores medlemmer, 
så de har de nødvendige kompetencer og uddannelser til at varetage de opgaver, der 
overgår fra Regionerne med de opskruede patientforløb. 

 

Brugerbetaling og privatisering ind af bagdøren 

Omsorgshoteller er mange steder på tegnebrættet, og det frygtes, at det er én omvej 
til øget brugerbetaling og privatisering. 

KL har udmeldt at 31 % skal i udbud, og det medfører, at det er nødvendigt at se på 
både børne- og ældreområdet. 

Hvordan sikrer vi i fællesskab med medlemmerne at ikke må afgive arbejdspladserne 
til andre faggrupper? 

Hvordan medvirker vi til, at de fagligt valgte er med fra starten i planlægning af per-
sonalesammesætning på de nye arbejdsområder. 

 

 

8. Opsummering af krav til OK 2011 

Specielle krav for plejhjemsassistenter 

At plejehjemsassistentgrupper forlods får tilkendt de 2 løntrin de blev frata-
get  ved sidste OK-forhandlinger 

At pensionssatsen hæves til 15 % 

Lige løn for lige arbejde  
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Fælles krav til OK 11 

Socialpsykiatritillæget skal omfatte alle psykiatri og dagenheder af enhver 
slags (§ 5 stk. 3) 

Alle fridage er beskyttede fridage og skal honoreres som sådan 

Weekendtillæg fra kl. 15.00 fredag. Slut mandag kl. 06.00 

Søndagstillæg bibeholdes 

Regler for tilbagefaldsmidler 

Særligt tillæg centralt for demensenheder 

Seniordage til alle over 58 år  

s/h tillæg for nattevagter den 24.12 

 

Alle krav er i prioriteret rækkefølge 

 

          

 

9. Kort erfaringsudveksling i forhold til udmøntning af senior-
politiske tiltag samt kompetenceudvikling i forhold til tre-
partsmidlerne.  

 Trepartsmidler: 

 Ikke mange søger, men flere har søgt om en ekstra uges ferie. 

 Elcykler til medarbejdere over 58 år. 

 I Frederikshavn. 

 Nogle få har søgt diplomuddannelse 

 Nogle har søgt andre steder og fået. 

 I Århus 2 hold på KUA (kompetenceudvikling for assistenter). 

 Til oktober udbydes et kursuskatalog i Århus 

 

10. Eventuelt 

 Der er dags dato 1135 plejehjemsassistenter i arbejde på landsplan 

 

11. Evaluering  

 Er denne gang elektronisk 

 

 
 


