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Referat af faggruppelandsmøde  
for sygehjælpere 
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Dag 1  

21-04-10 
Kl. 10.00-12.00 

Velkomst og præsentation 

 Velkomst ved Marianne Søndberg 

 Præsentationsrunde 

Orientering. 

Antallet af sygehjælpere er faldet fra 10343 til 9503 svarende til 8,12%. 

 

Mødets konstituering, herunder godkendelse af forretningsorden 

 v/Vibeke Jensen 

 Mødeleder: Vibeke Jensen 

Ordstyrer: Marianne Søndberg 

Referent: Trine Jacobsen  

Godkendt  

9-nye deltageer bydes velkommen af Vibeke og de opfordres til at koble sig på de 
”Gamle”  

 

 Orientering fra det faglige udvalg 

 v/Vibeke Jensen 

• Sektorårsmødet 2009  

Vibeke orienterer kort omkring arbejdet fremadrettet med Agendaen. Hovedtemaer 
er sygehus, ældre, psykriati, uddannelse, Portøruddannelse, fokus på Social og Sund-
hedshjælperne, Fag og Organisering, Patientsikkerhed, Ok 10 og 11. 

Ved en Foa undersøgelse hos medlemmerne var der 3 prioriteringer: Bedre norme-
ringer, ligeløn, afskaffe unødig regristrering og dokumentation. 

Afbureakratisering af den offentlige sektor. Mindre registrering.  
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Ulighed i sundhed, sundhedsforsikringer, A og B Holdet. 

Orientering fra møde den 16. februar 2010 i den centrale sektor vedrørende OK11 

Det faglige udvalg var til møde i forbundet, vi orienterede om processen, og at vi 
havde oplevet det var en god metode til at alle faggrupper kunne blive hørt. 

 

Indstilling: 

Sygehjælperne anbefaler at denne proces bruges fremover.  

 

Sygehjælpernes kompetenceprofil  

 Sagsfremstilling 

• Den enkelte faggrupperepræsentant fortæller om egen erfaring med at synliggøre 
sygehjælperne og deres faglige profil.  

• Dette for at sikre vidensdeling og inspiration til det videre arbejde. 

 

Vibeke fortæller ”vores” historie 

Under besættelsen oprettedes der en gruppe damer der udførte arbejde som bered-
skabsmedhjælper – Hattedamer – De udførte arbejdet ved at stille på sygehuset, 
manglen på sygeplejersker gjorde at man tilbød sygemedhjælperne arbejde. Arbejdet 
bestod i omsorg pleje.  

Den første sygehjælperklub oprettedes i Århus. 

Se også FOAs Bornholms hjemmeside der ligger også en historie. 

Vores fundament  

Randers er i gang med at lave kompetenceprofiler, men ønsker ikke at lave for syge-
hjælperne. Dette vil Birgit arbejde videre med . 

Lena fortæller, at på hendes område er sygehjælperne attraktive som medarbejdere 
på grund af den brede viden. 

Ingen af de sygehjælpere der ikke har ønsket at blive opskolet er meget velkomne i 
ældreplejen.  

Susanne oplever, at vores kompetencer indimellem kobnles fra os da anden fagruppe 
skal have opgaven. 

Joan. Uddannelsen skal anerkendes for at vi kan blive synlige som faggruppe og der-
ved også via vores kompetenceprofil. Vi kan udføre delegerede opgaver. 

Nana. Jeg oplever, at alle sygehjælpere er stolte af vores udd. Vi skal ikke sammen-
lignes med andre faggrupper, vi kan godt stå alene 

Kirsten. På roskilde sygehus er vi ligeværdige som assistenter i opgaveløsningen. 

Citat: ikke al sygepleje kan udføres med en kuglepen . 

Vibeke orienterer om. at serviceloven faktisk har sat os i klemme da vi hører til hjæl-
pergruppen. 

Grethe. Vi skal synliggøre vores kompetenceprofiler så vi ikke underlægges andres.  

Sonja. Sygehjælperne er i nattevagt, sygehjælperne arbejder meget selvstændigt, 
oplever ikke at der gøres forskel. 

Jonna. Nye ledere kender jo ikke vores uddannelse og vi er selv nærmest til at gøre 
det, via vores profil. Oplever at sygehjælperne stadig er med til at præge andres op-
gaveudførsel ved sidemandslæring . 
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Birthe synliggør vores profil ved at lægge den ud til lokale TR, der så videreformidler 
dem. Arbejder med systematisk kompetenceudvikling og personlig kompetenceprofi-
ler  

Vivi. I hjemmeplejen opleves pres i forhold til opgavetildeling. En del sygehjælpere er 
aftenvagter, med baggrund i deres faglige bredde.  

Vibeke vil gerne lægge cirkulæret på hjemmeside, men opfordrer til at være meget 
opmærksom på indholdet. 

Christa. På sygehusene bliver de indtil de selv stopper. Oplever at deres tilegnede 
kompetencer bliver brugt fuldt ud. 

 

Indstilling:  

Vi skal fotsætte det gode arbejde og sætte sygehjælperne på dagsordenen, også selv 
om vi glemmes af andre. 

  

Kl. 12.00-13.00 Frokost     

Kl. 13.00-14.00 

Velfærdsteknologi ved Karen Stæhr i Kongressalen 

Fællestema med BV. Hjemmehj. og SSH 

 Sagsfremstilling  

• Kan vi styrke vores arbejdsmiljø ved indførelse af velfærdsteknologi? 

• Hvordan kan vores faglighed gå hånd i hånd med denne teknologi? 

• Kan vi forebygge og fremme sundheden for medarbejderne i sundhedssektoren, 
ved at tænke robotter ind i arbejdet? 

Karen Stæhr holder fælles oplæg for beskæftigelsesvejledere, hjemmehjælpere, sy-
gehjælpere og social- og sundhedshjælpere om emnet. 

 

Vi skal ikke modarbejde fremtiden, men Det er vigtigt, at FOA er med til at sætte 
dagsordenen for brugen og indførelsen af velfærdsteknologi. Vi er ikke modstandere, 
men som medspiller skal vi sikre, at de hænder der bliver ledige ved indførelsen af 
teknoligi bliver brugt til pleje og omsorg. Teknologi skal ikke erstatte hænder, men 
være et supplement. Vi skal være med i beslutningsprocessen . 

PDA tages ikke med hjem, da det er et arbejdsredskab. 

 

Kl. 14.00-15.00 (kaffepause indlagt) 

Trivselsaftalen OK 08 

Sagsfremstilling  

Er der udarbejdet politikker / retningslinier for vold, mobning, stress og sygefravær 
med videre på jeres arbejdspladser? 

 

Der arbejdes med det i Med og nogle er langt fremme med at lave politikker. Der var 
en god debat omkring fraværspolitikker, der strammes rigtig meget op omkring fra-
vær. Og nogle kedelige eksempler på opsigelser grundet sygdom blev delt. Det er for 
let for arbejdsgiveren at fyre med baggrund i drift. 
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Kl. 15.00-16.15 

OK 11 Med Dennis Kristensen i Kongress 1  

Dennis gennemgik muligheder og forklarede meget grundigt omkring situationen med at vi 
denne gang ikke kunne opnå de store lønmæssige fremgange, da vi jo ”Skyldte”på udlignin-
gen. Vi går ikke ned i løn som pressen har skrevet med modregnet ved kommende ok.  

 

Kl. 16.15 – 17.00 

Oplæg om aktuelle udfordringer i Kongress 1 V. Karen Stær 

Kl. 18.00 Middag  og Kl. 19.30 Underholding  

 

 

Dag 2 

22-04-10 
Kl. 9.00-11.15 

Fælles tema ved Karen Stæhr  

Social- og sundhedssektorens faggrupper - nøglepersoner i de svage 
borgeres 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. 

Professor Bente K. Pedersen foredrog os med humor og positive indfald beskev hun, 
hvordan mange små skridt og tiltag kunne føre til noget stort. Bl. A. omkring vægt 
og rygning. En lille opfordring var at vi skulle holde op med at presse, men motivere 
den enkelte til at gøre de små skridt .   
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Kl. 11.15-12.15 

OK 11 

 Sagsfremstilling 

• Drøftelse og debat omkring krav fra Sygehjælperne til OK11 

• Drøftelse og debat omkring sektorrettede krav til OK11  

• Drøftelse og debat omkring generelle krav til OK11 

 

 Indstilling 

Fagrupperepræsentanterne beslutter, hvilke emner det faglige udvalg skal arbejde 
videre med i forhold til sygehjælperfaggruppen og OK11. 
 
Vi enedes om, at vi gerne vil beholde vores ancennitetstillæg så vi stiger minimum 2 
løntrin hvert andet år. Dette med baggrund i, at vi mange steder overses af arbejds-
giveren som faggruppe i de lokale forhandlinger.  
Grundlønnen løftes til 18, da vi ikke mener vi fra start skal ligge under de andre fag-
gruppers startløn.Vi oplever stadig eksempler på at uddannede sygehjælpere der sø-
ger job indplaceres på startløn hvis de har været fra faget . 
FO-dage beregningen skal gøres mere enkel og forståelig så der ikke kan tolkes for-
skelligt. Weekendtillæg fra Fredag middag til Mandag morgen. Højere ulempetillæg 
for weekendarbejde så det bliver mere attraktivt at arbejde i weekenden. 
 
 

Kl. 12.15-13.00 Frokost 
 

Kl. 13.00-15.00 (kaffepause indlagt) 

 
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 

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. 

Dette fremlægges af Vibeke. 

 

Eventuelt herunder kort evaluering  

Godt faggruppelandsmøde. God arbejdsform og dejligt med god tid i faggrupperne. Vi glæ-
der os til at ses igen.  
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Kl. 15.15-16.00 

  

Fælles afslutning og fremlæggelse af politisk budskab i Kongress 1 
ved Vibeke 

 

Pressekontakt : 

De interesserede har tilmeldt sig.  

 


