
 

 

Dialog møde om Social- og sundhedsassistenternes rolle i et forandret sundhedsvæsen 

 

Medlemmer af Social og sundhedssektorens bestyrelses deltog i stort debat møde omkring 

Social og sundheds assistenters berettigelse og fremtid i det danske sundhedsvæsen. 

Baggrunden for emnet er at FOA ønsker at sætte fokus på den massive nedskæring af SSA 

stillinger, særligt inden for Regionerne. 

Hvor der bla. Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag kom med et bud på hvor hun så 

social- og sundhedsassistenterne som stærke medspillere inden for alle områder af 

sundhedsvæsenet. 

Astrid Krag havde en helt klar opfattelse af at social- og sundhedsassistenterne skulle kunne 

findes indenfor alle områder af sundhedsvæsnet – som hun sagde: ”Jeg ser social- og 

sundhedsassistenter inden for alle områder af sundhedsvæsenet." 

På mødet, hvor der var mulighed for at diskuterede med hinanden og med ministeren og andre 

centrale beslutningstagere som chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Tina Jørgensen 

og medlem af Danske Regioner sundhedsudvalg Leila Lindén, deltog ca. 150 social- og 

sundhedsassistenter.  

Opgaveglidning: 

Astrid Krag understregede, at der er brug for fleksibel opgave glidning og et smidigere 

samarbejde mellem de specialiserede sygehuse og den kommunale indsats, samt at der i 

regeringsgrundlaget prioriteres sammenhængende patientforløb. Astid Krag pointerede også, 

at med den økonomi ”vi” har, skal vi lære af hinanden og af de gode eksempler med 

hverdagsrehabilitering og akutteam. 

Efter- og videreuddannelse: 

Social- og sundhedsassistenterne på mødet, var meget interesseret i at høre om evt. tiltag for 

at tilbyde efter- og videreuddannelser for deres faggruppe, og dette område vil indgå som en 

del af tre-partsaftalen. 

Patienter i kommunerne: 

Tina Jørgensen fra KL beskrev den udfordring, det er, at de +80-årige er den 

befolkningsgruppe, der vokser mest. Dette samt de kortede indlæggelsestider, stiller 

kommunerne over for store udfordringer med forebyggelse og genoptræning. 

Tina Jørgensen sagde b.la.: ”Før i tiden havde kommunerne ikke patienter, men kun borgere. 

Nu er virkeligheden, at vi også har patienter” 



 

 

 

Mere af uddannelsen i kommunerne: 

Leila Linden fra Regionen fortalte at i region hovedstaden var det ca. 67 procent af patienterne 

som blev udskrevet efter to dages indlæggelse, og dermed ville flere patienter have behov for 

pleje og genoptræning i eget hjem. 

Leila Linden sagde: ”Borgerne skal være patienter i eget hjem. Når flere opgaver kommer til at 

ligge i det nære sundhedsvæsen, vil mere af uddannelsen også komme til at foregå i 

kommunerne”. 

Den bemærkning fik social- og sundhedsassistenterne til at komme på banen. ”Du taler os ud 

af hospitalerne,” konstaterede Helle Søndergaard, fællestillidsrepræsentant i Hovedstadens 

psykiatri – og den udtalelse var der stor opbakning til.  

Sektorformand Karen Stæhr understregede, at FOA ønsker at bevare praktikperioden i 

somantikken. 

Husk vi er en faggruppe der spænder vidt, vi kan bruges mange steder, så som: 

Lægehuse 

Militæret/ KFUM hjem 

Lederfunktionen 

Visitator 

Sundhedscenter 

Flygtningecenter 

Gadeplan 

Misbrugsområder 

Patient Hotel 

Væresteder 

Sociale væresteder 

Hospice 

Fængsler 

Sociale skoler 

Osv 


