
Faggruppelandsmøde for social- og sundhedshjælperne 11-12- maj 2016 

 

På faggruppelandsmødets 1. dag mødtes vi kort i egen faggruppe, hvor 

repræsentanterne blev budt velkommen, og fik en kort orientering om, hvordan de 2 

dage bliver afviklet i forhold til de udsendte dagsordnen. Dagen var reserveret til 

fælles oplæg for alle faggrupper ved Karen Stæhr, samt de 3 faglige fællesskaber. 

 Psykiatri 

 Sygehuse (simatik) 

 Det nære sundhedsvæsen 

Social- og sundhedshjælperne deltager i fagligt fællesskab vedr. Det nære 

sundhedsvæsen, som omhandler KL´s område. 

Hvordan kan vi være med til at præge det nære sundhedsvæsen i vores kommuner, 

og hvad kan vi forvente de kommende år? 

Her var livlig debat efter oplægget fra Københavns Kommune. 

Det andet emne handlede om værdighedspolitik. Alle kommuner skal inden 1. juli 

2016 formulere og offentligøre en værdighedspolitik. Når Politikken er godkendt af 

kommunens politikere, skal værdighedspolitikken udmøntes i de enkelte kommuner. 

Hvordan kan vi som medarbejdere være med til at sikre værdighedspolitikken gør en 

forskel i hverdagen for borgere, og kollegaerne som skal arbejde efter politikken? 

Social- og sundhedshjælpernes egen dag (dag 2) 

Oplæg fra FOA kampagne om ”Fag og Faglighed i fremtiden” blev fremlagt, og alle har 

et ansvar for at bære det hjem i afdelingen til debat. 

Den nye social og sundhedsuddannelse: 

Det er KL og Regionerne der har ønsket at ændre på uddannelserne igen, med 

baggrund i sundhedsvæsnets hastige udvikling. Det stiller krav til, at vi sikrer 

arbejdsmarkedets krav til opgaveløsning og kompetenceudvikling af vores faggruppe. 

Det har stillet FOA godt i forhold til at få ønsker til indhold i uddannelsen opfyldt. 

Overordnet profil på ny social- og sundhedshjælperuddannelse: 

- Profil bliver ikke ændret markant ift. I dag. 

- Uddannelsen styrkes inden for temaerne: 

Rehabilitering 

Tidlig opsporing 

Refleksion 

Observations- og pleje kompetencer 



Håndtering ad borgerne i det digitale DK 

Tydelig samarbejdspartner i det tværsektorielle forløb 

Sundhedsfremme og forebyggelse (Ernæring, tandpleje, fysisk og psykisk 

støtte) 

Pårørende samarbejde og samarbejde med frivillige. 

- Det faglige udvalg er inviteret med i arbejdsgruppe der ser på den nye 

uddannelse. 

 

Adgangskrav til Social- og sundhedsassistentuddannelsen: 

- Fagligt udvalg har valgt at sætte adgangskrav på som punkt, da der flere 

steder gives udtryk for, at kommunerne ikke har brug for så mange social- og 

sundhedshjælpere, da udviklingen betyder, der skal bruges flere social- og 

sundhedsassistenter. Det generelle billede på landsplan er, at der er mange, 

der søger ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

- Udfordringen ved at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent fra 

social- og sundhedshjælper er, at det er vigtigt at kontakte social- og 

sundhedsskolen for at blive realkompetenceafklaret i forhold til, om man kan få 

merit for noget af uddannelsen, eller om man skal have dansk og naturfag 

inden opstart på uddannelsen. 

- Har man en uddannelse som social- og sundhedshjælper, der er dateret til før 

2006, skal man måske have en del af grundforløb 2 som er på SU. 

- Social- og sundhedshjælperne opfordres til at få udarbejdet en 

uddannelsesaftale inden videreuddannelse til social- og sundhedsassistent, så 

man kommer tilbage på arbejdspladsen igen med samme/tidligere løn, samt 

vilkår under uddannelsen, og for tilbagevending til arbejdspladsen, hvis man 

ikke gennemfører uddannelsen. 

 

 

Faggrupperepræsentant. 

 

Social- og sundhedshjælper 

Margit Koch 

 

 


