
 

 

Laila Marie Hansen 

 Sygehjælper fra 1979. 

 Social- og sundhedsassistent fra 2009 

 Arbejdet på Kommunehospitalet, 

Frederiksberg Hjemmepleje og på 

Rigshospitalet de sidste 26 år. 

 

Faglig karriere: 

 Tidligere tillids- og 

arbejdsmiljørepræsentant. 

 Fællestillidsrepræsentant på 

Rigshospitalet-Glostrup for ca. 350 

medlemmer.  

 Valgt til Virksomheds MED-Udvalget 

(VMU), Center MED og Lokal MED Udvalg 

4, og er repræsenteret i en række udvalg 

nedsat af VMU.  

 

 

 

 

 

”De værdier jeg 

sætter højt er:  

Tillid, respekt, 

udvikling, 

samarbejde og 

retfærdighed.” 

 

 

 

 

Laila Marie Hansen 

Jeg stiller op som 2. suppleant til FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse, fordi 

jeg har holdninger til vores faggruppers faglige udvikling, vores uddannelser og 

efteruddannelser. Vi skal have de bedste uddannelse- og efteruddannelsesmuligheder – 

og det vil jeg gerne arbejde for i vores bestyrelse. Det er vigtigt, at vi har dygtige og 

veluddannede tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Jeg selv har været faglig aktiv siden 1981. 
 

Vi skal fortsat kæmpe for at bruge vores kompetencer til pleje og behandling af patienter 

og borgere, og kæmpe for et godt tværfagligt samarbejde med vores kollegaer i fremtidens 

offentlige sektor.  

 

Vi skal arbejde for en ordentlig personalepolitik, der indeholder rimelighed, retfærdighed 

og respekt for alle ansatte, så vi kan få sunde og gode arbejdspladser med et arbejdsmiljø 

i top! 
 

Vi skal ville være en efterspurgt faggruppe, der byder ind på fremtidens opgaver. Vi skal 

stå sammen, og støtte de ildsjæle, vi har i vores fag. For hvis vi ikke gør det, så er der 

ingen der gør det. 
 

Jeg håber selvfølgelig i lader jeres stemmer falde ud til fordel for mig - jeg vil gøre mit 

bedste for at leve op til jeres tillid! 

 

Stem på mig på FOA Social- og Sundhedsafdelingens generalforsamling tirsdag den 29. 

november!  
 

Kan du ikke deltage i generalforsamlingen, så har du mulighed for at stemme i 
fagforeningen på Godthåbsvej 15, Frederiksberg: 
 

Du kan stemme: Onsdag den 23. november kl. 9.00-18.00 og mandag den 28. november 
kl. 9.00-15.30. 


