
Referat Social- og Sundhedssektorens generalforsamling onsdag den  

2. november 2011. 

 

             Dags dato: 09 -11-2011 

                  Mødets dato: 02-11-2011 

        Godkendt d: 16-11-2011 

Referent 

Kisser Jensen 

Dagsorden 

  1. Velkomst ved sektorformand Lone Smedegård 

 2. Valg af dirigent   

 3.  Godkendelse af forretningsorden 

 4.  Godkendelse af dagsorden 

5. Beretning ved formanden 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 
      a) sektor formand for 2 år 
            Lone Smedegaard     

     b) Sektornæstformand for 1 år 

     c) 4 sektorbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

         Hanne Halskov, Leila Nielsen, Karina Lange, Lene Blume 

     d) 3 suppleanter for 1 år 

         Susanne Døssing, Connie Kruse Hansen, Vivi Christensen 

8. Eventuelt 

9. Afslutning 



 

 

Referat 

101 fremmødte og stemmeberettigede til årets generalforsamling samt 3 gæster. 

Sektorformand Lone Smedegaard byder velkommen til årets generalforsamling. 

Ad.  2. Formalia 

a) May-Britt Stormly blev valgt til dirigent 
b) Referent Kisser Jensen 
c) Konstatering af at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, 
              - det er annonceret i FOA-bladet nr. 9 der udkom 1. sept. 2011   

              - indkaldelsen er lagt på FOA Silkeborg-Skanderborgs hjemme- 
                 side den 21. september 2011           
              - indkaldelse til generalforsamling er udsendt til alle medlemmer  
                 den 28. september 2011 
              - den skriftlige beretning har været tilgængelig på FOA Silkeborg- 
                 Skanderborgs hjemmeside fra den 3. oktober 2011  

Ad. 3. Forretningsorden godkendt 

   a) Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4 grupper med Kris Hansen som 
              formand. 

 Ad. 4. Dagsordenen blev læst op og derefter godkendt 

    Gennemgang af materialet i de omdelte mapper. 

Ad. 5. Beretning 

Lone starter med at præsentere medlemmerne i sektorbestyrelsen og pointerer, at 
generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne er med til at præge sektorens 
fremtidige arbejde. 

Overenskomsten 2011 gav et historisk lavt resultat. Det er kun en 2 årig overenskomst, 
så medlemmerne vil snart blive indbudt til at komme med krav og forventninger til 
den kommende overenskomst. Det forgangne år har der været store nedskæringer i 
kommunerne og regionen. Der er blevet brugt mange synonymer for nedskæringerne 
fra alle politikerne. Efter de store forandringer på Regionshospitalet Silkeborg er der 
færre social- og sundhedsassistenter ansat. 
APV fungerer godt i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, men Lone henleder 
opmærksom hed på, at det tekniske arbejdsmiljø ved indførelse af teknologiske 
hjælpemidler også er underlagt krav om APV. Det psykiske arbejdsmiljø kræver stor 
opmærksomhed, og det er vigtigt at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter samarbejder i MED – systemet. 
Faglighed kræver uddannelse og FOA har et godt samarbejde med Social- og 
sundhedsskolen i Silkeborg, som har et stort udbud af kurser. Spillet ”Sig det højt og 
gør det fagligt” har skabt debat på arbejdspladserne. Lone opfordrer medlemmerne til 



at være stolte af deres fag og arbejde, og droppe vendingen ”jeg er bare eller jeg er 
kun” social – og sundhedshjælper eller assistent. Fremtiden kræver andre kompetencer 
og der er brug for sidemandsoplæring, kurser og efteruddannelse. Forsøg fra FOAs 
side med rotationsprojekt, hvor 24 social- og sundhedshjælpere skal uddannes til 
assistenter og 24 ledige dermed sikres job, har skabt en del problemer og projektet er 
pt. stoppet hos undervisningsministeriet. 
Sektoren har sammen med medlemskonsulent Dorthe Hasager været på mange 
arbejdspladsbesøg, og sektoren er synlig på skolerne ved ugentlige besøg, hvilket har 
båret frugt, da der har været en stor medlemstilgang.  Sektoren har afholdt 
fyraftensmøder med tiltagende tilslutning, specielt besøget i Snozelhuset Guldhornet 
har været meget efterspurgt, og derfor bliver der lavet flere besøg på stedet. 
Medlemmerne opfordres til at bruge FOA husene og se aktiviteter og nyheder på FOA 
Silkeborg – Skanderborgs hjemmeside. 
2011 er udnævnt til frivillighedens år, og dette skaber meget debat om emnet. De 
frivilliges arbejde må aldrig træde i stedet for de professionelles arbejde. Frivillige er 
ikke underlagt dokumentations pligt eller tavshedspligt. FOA og de frivillige 
organisationer har lavet en pjece om spillereglerne for samarbejdet. 
Lone takker for den tillid medlemmerne har vist hende og glæder sig til 
udfordringerne de næste 2 år. 

 

Herefter overgik beretningen til debat. 

Der bliver spurgt til rotationsprojektet, om der kan gives autorisation til social og 
sundhedsassistenter, der ikke har den somatiske praktik på sygehuset, og efterfølgende 
vil disse medlemmer få svært ved få arbejde på sygehuset. Det kritiseres, at 24 social – 
og sundhedshjælpere er startet på skolen før uddannelsen er godkendt, og at det nye 
uddannelsesforløb ikke er på højde med ordinær uddannelse.  

Lone svarer, at uddannelsesforløbet har ordinær længde, og den somatiske praktik på 
genoptræningsafdelinger er på højde med sygehus pratik. Der er færre praktikpladser 
på sygehusene, da der er færre sengepladser. De 24 social- og sundhedshjælpere har 
vidst, at uddannelsen skulle godkendes, før de kunne komme i gang. De er startet på 
skolen på naturfag, for at være kvalificerede til at blive optaget på uddannelsen.  

Rotationsprojektet er også lavet for at hjælpe ledige medlemmer, så de ikke falder ud 
af dagpengesystemet. 
I Esbjerg har der været stor succes med somatisk praktik i genoptræning i flere år, 
derfor undrer det bestyrelsen, at det er stoppet i Silkeborg. 
Per informerer om, at Undervisningsministeriet og Socialstyrelsen har stoppet 
forløbet, da eleverne ikke får indsigt i sygehuskulturen. Der bliver oprettet 8 ekstra 
ordinære praktikpladser på sygehuset, og det er aftalt, at de 24 social- og 
sundhedshjælpere kommer på de ordinære hold. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

Derefter blev der ved bordene debatteret emnet frivillighed ud fra givne spørgsmål på 
uddelt ark samt forslag til, hvilke aktiviteter Social- og sundhedssektoren kan 
arrangere for medlemmerne. 



Der var debat om disse emner under første stemmeoptælling, og der kom mange gode 
ideer. Alle forslag, som blev nedskrevet på spørgeark, vil blive samskrevet og 
afleveret til sektorbestyrelsen til inspiration for det kommende arbejde. 

Ad.  6. Indkomne forslag 

     Der var ingen indkomne forslag 

Ad.  7. Valg 

   a) Lone Smedegaard genvalgt som sektorformand for 2 år 

          b) Susanne Klausen valgt som næstformand for 1 år 
 
   c) 4 sektorbestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  Opstillede kandidater: Leila Nielsen, Karina Lange, Lene Blume, 
   Susanne Døssing, Connie Kruse Hansen, Vivi Christensen. 

Valgt blev: Susanne Døssing nyvalgt  
Lene Blume         genvalgt 
Karina Lange       genvalgt 
Leila Nielsen        genvalgt 

 d) 3 suppleanter for 1 år 

  Opstillede kandidater: Hanne Halskov, Connie Kruse Hansen, Vivi 
  Christensen, Mette Vilborg, Majbritt Landbo. 

  Valgt blev:  Hanne Halskov             nyvalgt 
             Connie Kruse Hansen  genvalgt 
    Majbritt Landbo            nyvalgt 

Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, de har taleret men ikke stemmeret. 

 

Ad.  8. Eventuelt. 

Der var ingen emner under eventuelt. 

 

Ad.  9. Afslutning 

Jette Skov stopper som sektornæstformand og sagde tak for de mange år i bestyrelsen, 
Jette blev fra medlemmerne takket for hendes store arbejde for sektoren med en 
stående applaus. 

Lone takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, og ønskede de 
nye medlemmer velkommen i bestyrelsen. Hun takkede Jette for det gode samarbejde 
og ønskede hende tillykke med det nye job som faglig konsulent i afdelingen. 

 
Referent Kisser Jensen. 

 
 

 


