
Social- og sundhedssektoren 

Faggruppelandsmøde den 22. og 23. maj 2013 

 

- Vi ankom til Comwell i Kolding ca. kl. 10, og mødtes med alle faggrupper 

til fælles velkomst v/ Karen Stæhr, og efterfølgende oplæg om OK 13 /v 

Dennis Kristensen, hvor han fortalte kort om, hvad lære lockouten evt. 

kan få af betydning, for den næste overenskomstforhandling på vores 

område. 

- Efter frokost mødtes vi i de faggrupper vi hører til, hilste på hinanden, og 

gennemgik dagsorden og procedure for valg til faglig udvalg. Social- og 

sundhedshjælperne havde 1 ordinær plads ledig og 2 suppleantpladser 

ledig. Charlotte L. Mathiasen fra FOA Herning blev valgt som ordinært 

medlem, og Kitty B. Kofod fra FOA Bornholm og Bente I Jørgensen fra 

FOA Lillebælt blev valgt som suppleanter. 

- Efter pause havde vi fælles tema ”Fælles fremtid” med Social- og 

sundhedsassistenterne. 

Vi skal holde fast i, at de 2 faggrupper ikke skal komme op at slås om 

opgaverne, KL vil gerne bevare begge faggrupper. 

Vi skal være opmærksomme på, at kompetenceudvikle social- og 

sundhedshjælperne, da der stadig er flere ufaglærte i hjemmeplejen og 

på plejecentrene. 

Visiteret praktisk hjælp kræver uddannelse, grundet det er borgere, der 

er svækkede, vi hjælper. Her skal vi observere og reflektere, og kæmpe 

for, at have uddannet personale. Alle visiterede ydelser hører til i SOSU- 

sektoren. 

Vores faggrupper skal være med til rehabilitering, og vi skal diskutere, 

hvilke opgaver der skal udføres. Det er udmeldt, at opgaverne skal 

udføres på laveste effektive omkostningsniveau. 

Det er vigtigt, at vi sparker døren ind, og tager nye opgaver. 

Fagligheden er under pres grundet virksomhedspraktikker og andet. Bl.a. 

presser jobcentrene stadig svage til at tage uddannelse, inden for vores 

fag. 

SOSU- uddannelserne skal ikke være en skrællespand, og 

praktikvejlederne skal være bedre til at italesætte, hvis elev ikke er 

egnet til vores fag. 

Vi skal gøre brug af læringsteorier. 



Karen Stæhr arbejder på kompetenceudvikling og videre- og 

efteruddannelse for vores faggrupper via. kompetenceudviklingsfonden, 

sammen med KL. 

- Dag 2 var vi om formiddagen i egen faggruppe, hvor vi havde besøg af 

Nanna Højlund, som fortalte om det nye i praktikken, efter vores 

uddannelser er blevet revideret. 

Vi er en uddannelse med 2 trin, og vi har et sundhedsfagligt sprog, som 

frivillige og ikke uddannede ikke kan mestre. 

Social- og sundhedshjælperne er under stort pres fra frivillige og ikke 

uddannede. 

I flere kommuner stilles der spørgsmål ved hvad vores faggruppe må, og 

hvad vi har kompetencer til, da vi ikke er omfattet af sundhedsloven 

men alene af serviceloven. Det opleves, at vi ikke får tildelt kompetencer 

i samme omfang som før. 

- Om eftermiddagen var det fælles tema, hvor vi var delt op, og Social- og 

sund arbejdede med ”det nære sundhedsvæsen” i små grupper med 2 

spørgsmål som omdrejningspunkt.  

Her kom vi frem til, at der skal arbejdes videre med: 

. Tid til dokumentation. 

. Kvalitet i kompetenceudvikling. 

. Brug for pædagogiske læringsværktøjer. 

. Tværfagligt møde i hjemmet ved første besøg. 

. Alle får samme viden i forhold til tværfagligt samarbejde. 

. Tillid til hinanden som faggrupper. 

. Fastholde mulighed for efteruddannelse. 

. Opkvalificering --- kurser ens over hele landet. 

. Klar kompetencefordeling 

. Samarbejde FOA og Arbejdsgiver 

. Personligt ansvar. 

- Karen Stæhr afsluttede med at fortælle, hvad hun bærer videre: 

. Fokus på vold 

. Kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

. De lukkede grupper --- Uddannes til Social- og sundhedshjælpere og 

social- og sundhedsassistenter, ved uddannelsesaftaler lokal 

uddannelsesaftale. 

. Fokus på faglighed og faggrupperne --- Kongres 

- Herefter tog vi hjem fyldt op med et mylder af tanker. 

 

 

Faggrupperepræsentant for social og sundhedshjælperne 



                             Margit Koch 

  


