
 

Mit navn er Anne Mette Linsaa. Jeg er Social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant på Rehabilite-
ringsafdelingen i Hillerød kommunes Sundhedscenter.  

Min karriere startede som ufaglært sygehjælper på 2 forskellige plejehjem, hvorefter jeg tog uddannelse 
som sygehjælper, og da jeg fik mulighed for opskoling til Social- og sundhedsassistent i år 2000 tøvede jeg 
ikke et sekund.  Som sygehjælper arbejdede jeg udelukkende på hospitaler, men efter min Social- og sund-
hedsassistent uddannelse har jeg arbejdet på hospitaler, hjemmeplejen, privat praktiserende Øre-næse-
hals specialist og nu på Rehabilitering.  

Jeg er praktikvejleder, medlem af sektorbestyrelsen og med i Regionens Stuegangsprojekt. 

Jeg er stolt af mit fag og jeg ved, at vi gør en kæmpe forskel, ikke kun for vores patienter/borgere, men i høj 
grad også for deres pårørende, vores tværfaglige kollegaer og for samfundet. 

Jeg ønsker at arbejde for, at samfundet får tillid til at FOA’s Social- og sundhedssektor er en kvalificeret 
samarbejdspartner. 

FOA varetager rigtig mange faggruppers interesser.  Alle skal kunne mærke, at FOA er den fagforening, der 
arbejder for dem og med dem.    

Elever skal forsat have al den opbakning der er brug for. Vi skal være på forkant med udviklingen, så vores 
uddannelser altid svarer til behovet.    

Der er stor mangel på faglært sundhedspersonale. Dette gør, at arbejdsgiverne er begyndt at oprette stil-
linger som skal varetages af helt andre faggrupper, f.eks. Farmakonomer. Det betyder, at Social- og sund-
hedsassistenternes medicinhåndtering stille og roligt vil tages fra dem. Det er jeg sikker på, ikke er den rig-
tige vej at gå, hvis vi vil have flere til at arbejde inden for sektoren. Jeg tænker, at en prestigefuld opfattelse 
af vores fag i samfundet, vil ændre meget.  Viden om ansvar, uddannelse, udviklingsmuligheder, samt ar-
bejdstider og forhold der er tilpasset det øvrige samfund, vil kunne trække mange unge mennesker til. Og 
så skal vi have en løn der matcher de komplekse opgaver vi har ansvaret for. 

Jeg glæder mig til at uddybe baggrunden for min opstilling på den ekstraordinære generalforsamling. 

Med venlig hilsen  

Anne Mette Linsaa  


