
Faggruppelandsmøde den 29. og 30. april  
Social- og sundhedshjælpere 

 

Fællestema vedr. ”kend din kerneopgave” ved Anders Seneca 
Omhandlede forudsætningerne for fag og faglighed, gennem innovation og 
motivation, hvor faglighed er midlet til at sondre mellem kerneopgaver og 
arbejdsopgaver. 

Faglighed er ikke en kompetence. 

Kerneopgaverne skal konkretiseres og prioriteres. Vi skal ikke lave det samme, men 
lykkes med det samme, og vi skal se på, hvad det er for en værdi vi skaber, så vi 
lykkes i relationen. 

Fællestema vedr. ”det nære sundhedsvæsen set fra KL`s perspektiv”. 
Der er stigning i forbrug, faldende sundhed. 

Vi skal forebygge indlæggelser, arbejde med rehabilitering 

Der er øget pres på økonomien. 

Ensomhed er et stort problem i forhold til sygdom. 

Vi skal som fagpersoner også være talerør for de svage borgere. 

OBS på kvalitet og organisering af opgaverne. 

Hvad ser vi af nye opgaver i kommunen? 

Misbrugs og psykiatri - her er der brug for vejledning i forhold til dilemmaer og behov 
for mere uddannelse. 

Tidlig opsporing - her skal vi klædes på til opgaven, og have mere uddannelse. 

Som social- og sundhedshjælper ville det have været godt, hvis vi havde fået lov til at 
arbejde med dette punkt i egen faggruppe, da det ville have givet en anden debat i 
forhold til fremtidens opgaver. 

Egen faggruppe: 

”Psykisk og fysisk vold på arbejdet fra borgere, pårørende og 
samfundet – Hvor går grænsen?” 

Hvor meget kan vi tåle, og hvornår er nok, nok? 

Mangelende forståelse for personalet. 

Borgerne er syge, det er der forståelse for, men der mangler supervision til 
medarbejderne, så de kan takle voldelige og demente borgere. 

Bilerne er bedre forsikret end medarbejderne. 



Køge kommune har arbejdet med ”nænsom nødverve”, og der er uddannet trygheds 
piloter, som arbejder dag/aften, og de får løbende tilføjet ny viden. 

Tonen fra pårørende er blevet hårdere. 

Face book --- her bliver kollegaer udstillet og udskældt for handlinger, af både 
kollegaer og borgere, hvilket ikke er særlig rart, da det opfattes som mobning. 

 

Faggruppestruktur 
Der ønskes mere indflydelse på, hvad der skal være på faggruppens dagsorden. 

Det ønskes, at der arbejdes mere med fagligheden, og faggruppen foreslår, at de 
store faggrupper har 2 dage, mens de små faggrupper har 1 dag. 

Landet rundt 
Flere kommuner har besluttet, at social- og sundhedshjælperne skal uddanne sig til 
social- og sundhedsassistenter.  

Der er sat fokus på, at social- og sundhedshjælperne alene har kompetencer inden for 
serviceloven, hvilket afstedkommer, at faggruppens medarbejdere bliver frataget 
kompetencer i opgavevaretagelsen, hvilket er utilfredsstillende. 

Er vi som faggruppe væk inden for de næste 5-10 år, det er vi som faggruppe 
bekymrede for. 

Valg til fagligt udvalg 
Lars K. Mortensen FOA- Nordvestsjælland, Charlotte L. Matihasen FOA- Herning og 
Lene H. Boeriis FOA- Horsens genopstiller og valgt. 

1. supplant: Kitty B. Kofod FOA - Bornholm 
2. Suppleant: Gerda Kristoffersen  FOA- Silkeborg- Skanderborg 

 

 


