
Social- og sundhedshjælpernes faggruppelandmøde november 2019 

 

Faggruppelandsmødet blev afholdt på ComWell Kolding den 27. og 28. 
november 2019 

 

Faggruppelandsmødet blev den 27. november skudt i gang af næstformand 
Vinni Jacobsen, ved fælles velkomst til alle faggrupper inden for social- og 
sundhedssektoren. 

Derefter gik vi ud i egne faggrupper. 

Social- og sundhedshjælpernes faglige udvalg havde sammensat en 
dagsorden, hvor vi havde fokus på fastholdelse og rekruttering med følgende 
underpunkter: 

• Hvilke udfordringer er der i jeres afdeling/Kommune? 
• På tidligere faggruppelandsmøder er der blevet talt om, at der var 

kommuner, som kun ville ansætte social- og sundhedsassistenter, har 
det ændret sig? 

• Er der kommet udfordringer i forhold til rekruttering af social- og 
sundhedshjælpere? 

• Hvordan ser situationen ud i forhold til ufaglærte på vores 
arbejdspladser? (Er der sket en stigning) 

Vi kan konkludere, at der ansættes flere og flere ikke uddannede inden for 
vores fag. Der er enighed om, at der skal være fokus på, at de ikkeuddannede 
skal uddannes, og gerne med en uddannelseskontrakt i forhold til 
voksenelevløn. 

Kommunerne ansætter igen social- og sundhedshjælpere, da de ikke kan få 
det antal social- og sundhedsassistenter, de har ønske om at ansætte i forhold 
til opgavevaretagelsen. 

Vi skal være opmærksomme på, at give den rigtige introduktion til 
opgavevaretagelsen, da en god introduktion kan være med til at fastholde og 
rekruttere til uddannelsen/faget. Ordentlighed er vigtigt, og vi har alle et 
ansvar for, at vores kommende kollegaer bliver modtaget godt, og introduceret 
til de faglige opgaver på en god måde. 

Vi havde også et punkt på der handler om andre faggrupper på 
arbejdspladserne. Her havde vi Torben Hollmann inde at fortælle om, hvordan 
de pædagogiske assistenter skal arbejde inden for social- og 
sundhedssektoren. 



De pædagogiske assistenter har tilhørsforhold til pædagogisk sektor. 

Pædagogiske assistenter der arbejder på ældreområdet med aktiviteter, skal 
aflønnes med den løn, der er aftalt for deres faggruppe, når de ikke har med 
personlig pleje at gøre. 

På plejehjem og i Hjemmeplejen, hvor de deltager i plejeopgaver, er de ansat 
som ikkeuddannede inden for vores område. 

Vi skal være opmærksomme og tydelige over for arbejdsgiver, og bede om 
funktionsbeskrivelser på pædagogiske assistenter. 

I de fælles oplæg for alle faggrupper var der fokus på Social- og 
sundhedssektorens strategiplan, og alle kunne vælge sig ind på det emne der 
passede den enkelte bedst. 

 

Den 28. november 

Her startede vi dagen i plenum, hvor der blev arbejdet med ”sammen sætter vi 
retning” i arbejdsfællesskaberne. Her skulle vi sætte flere ord på 
strategiplanens 6 punkter, så den centrale sektorbestyrelse havde noget at 
arbejde videre med i forhold til strategiplan/ handleplan. 

Da det er det første faggruppelandsmøde efter FOA’s Kongres er der valg til 
faglige udvalg, og følgende blev valgt for en 4 årig periode: 

• Charlotte Mathiasen fra Ikast/Brande afdeling (genvalgt) 
• Linda Hansen fra Frederiksund afdeling (nyvalgt) 
• Margit Koch fra Nordsjællands afdeling (genvalgt) 

Suppleanter: 

• Heidi Sydsjællands afdeling (nyvalgt) 
• Karina Nordjyllandsafdeling (nyvalgt) 

Herefter havde vi emnet: social- og sundhedshjælpernes rolle i fremtidens 
nære sundhedsvæsen. 

Dimensioneringsaftalen er øget, og det viser, der er et behov for vores 
faggruppe, men der mangler anerkendelse fra arbejdsgiver flere steder. 

Ansvaret ligger ikke alene på lederne, vi har som faggruppe også et ansvar 
selv, i forhold til de vilkår vi ønsker, og vil have. 

Vi skal tale vores uddannelse op, også selvom der er udfordringer lokalt. 



Nogle af de opgaver vi udførte tidligere, er taget fra os, men det er vigtigt, at 
vi er fremme i skoene, og tager de opgaver der byder sig. Hvad er 
basis/kerneopgaven for vores faggruppe?  

I løsningen af opgaver, skal vi være opmærksomme på standarder og kvalitet. 

Vi skal tale efteruddannelse og karriereveje inden for vores eget fag.  

Obs vores faggruppe efterspørges i psykiatrien. 
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