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FAGETS DAG– DEN 26. NOVEMBER
FOA Social- og Sundhedsafdelingen, FOA Nordsjælland, FOA Frederikssund, FOA Bornholm og dele af FOA

Roskilde har besluttet, at Fagets Dag den 26. november skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor

social- og sundhedsfagene fejrer sig selv og den faglighed, som social- og sundheds ansatte praktiserer hver

dag. Helt som de faglige søsterorganisationer også gør i det europæiske samarbejde EPN 

AFLISE LOTTEBLICHERBENDTSEN
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At et fag fejrer sig selv og
dets faglighed, er i og for sig
ikke en ny ting. Det har man
nærmest altid gjort som mu-
rer, tømrer eller bager m.fl.
Det nye er, at social- og sund-
hedsfagene nu også får deres
egen festdag. 

FOA Social- og Sundhedsaf-
delingen og FOA Nordsjælland,
som begge er medlemmer af
EPN (The European Council of
Practical Nurses), har med de
øvrige FOA-fagforeninger,
hvis medlemmer arbejder i
social- og sundhedssektoren i
Region Hovedstaden, beslut-
tet at fejre Fagets Dag. Helt
som de gør i de faglige sø-
sterorganisationer i EPN. 

Derfor er Fagets Dag den
26. november nu også en
festdag for social- og sund-
hedsfagene i Danmark, og
FOA Social- og Sundheds -
afdelingen og FOA Nordsjæl-
land håber, at dagen på sigt
kan vokse sig stor og festlig
for alle deres social- og sund-
hedsgrupper.

– Jeg håber, at Fagets Dag
med tiden vil blive fejret af
alle social- og sundhedsfage-
nes faggrupper i hele Dan-
mark, forklarer sektorfor-
mand Vinni Jakobsen fra FOA
Nordsjælland.

STOLT FAGLIGHED

Det er både vigtigt og nød-
vendigt, set med FOA Social-
og Sundhedsafdelingen og
FOA Nordsjællands øjne, at
social- og sundhedsfagene
får deres egen Fagets Dag.
Både som en anledning til at
sætte ord på egen faglighed,
at ranke sig og være stolt,
fordi man gør en kæmpe for-
skel i kommuner som på
 hospitalerne. Og fordi Fagets
Dag giver mulighed for at for-
tælle omverdenen, om alt det
social- og sundhedsfagene
rummer.

– Fagets Dag er en god må-
de at tale vores fag op. Hvis vi
ikke gør det, gør ingen det,
forklarer Eva D’Artibale Loren-
zen, faglig sekretær i FOA So-

cial- og Sundhedsafdelingen,
og fortsætter:
– Det er også nødvendigt. For
det lyder alt for ofte, som om
vores faggrupper kan undvæ-
res, og at sygeplejersker og
frivillige kan klare hele ældre-
og hospitalsplejen. Men vir-
keligheden er jo den, at det er
vores social- og sundheds-
grupper, der er med til at
 løfte opgaverne på grund af
deres faglighed. 

ENDNU ET SKRIDT

Beslutningen om at markere
Fagets Dag er blot endnu et
skridt på ”faglighedsvejen”,
som FOA-fagforeningerne og
forbundet FOA har arbejdet
intensivt med i mange år. Et
arbejde der har handlet om at
udbrede kendskabet til so -

cial- og sundhedsfagenes ud-
dannelser og faglighed og om
den anerkendelse, der natur-
ligt følger med.

Igennem årene har der væ-
ret afholdt temadage om fag-
lighed, og man har debatteret,
hvordan man sætter ord på
fagligheden og ikke mindst,
hvordan man kan  tage fagligt
ansvar i det daglige arbejde. 

FEJRING – LOKALT

Fejringen af Fagets Dag den
26. november kommer til at
foregå lokalt på arbejdsplad-
ser og i de faglige klubber. 

En faglig klub planlægger
at afholde den årlige julefro-
kost på dagen, og andre ste-
der er man også i gang med
at planlægge happenings og
andet. FOA Social- og Sund-
hedsafdelingen vil blandt an-
det opfordre alle til at tage de
gule FOA-veste på og påtæn-
ker at uddele badges med
sloganet: ”Vi tager fagligt
 ansvar – gør du?”

Men hvad der helt præcist
kommer til at foregå på Fa-
gets Dag, det ved FOA Social-
og Sundhedsafdelingen og
FOA Nordsjælland ikke helt i
skrivende stund. Men de for-
venter, at de faglige klubber
og arbejdspladserne vil bruge
Fagets Dag som en anledning
til at sætte fokus på – ja, so-
cial- og sundhedsfagene!

EPN
The European Council

of Practical Nurses

(EPN) har modsat, hvad

navnet antyder, intet at

gøre med sygeplejer-

sker. EPN er et fagpoli-

tisk forum udelukken-

de for faggrupper som

social- og sundhedsas-

sistenter, plejere, pleje-

hjemsassistenter og

sygehjælpere.
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Eva D’Artibale Lorenzen, fag-
lig sekretær, FOA Social- og
Sundhedsafdelingen


