
 

Said Akrim 

Stiller op som 2. suppleant i bestyrelsen 

 

Om mig:  

• Jeg er 57 år, gift og har to børn.  

• Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 1995.  

• Jeg har arbejdet 10 år i behandlingspsykiatrien og har siden 2005 været ansat i KABS, som er et 

ambulant behandlingscenter for stofbrugere - som leder i 6 år og nu som behandler.  

• Jeg er pt. tilknyttet KABS Stjernevang, som tilbyder dobbeltdiagnose-behandling. Jeg er 

tillidsrepræsentant og sidder i det lokale MED. 

Jeg stiller op til bestyrelsen, idet jeg gerne vil være med til at gøre en forskel samt give tilbage til det 
fællesskab, som har kæmpet og fortsat kæmper for, at FOAs medlemmer får gode overenskomster, har 
ordentlige arbejdsforhold, godt arbejdsliv og relevant faglig udvikling. Og som kæmper videre på baggrund 
af fantastiske, allerede opnåede resultater som omsorgsdage, barn syg-dage, seniordage mm. 

Trods ovenstående fantastiske resultater er der fortsat flere kampe at tage. 

De vigtigste temaer, jeg synes FOA fortsat bør arbejde med: 

• Den faglige stolthed med fokus på de gode historier. 

• Den faglige udvikling og efteruddannelse til alle. 

• Mere indflydelse og anerkendelse af faget i den politiske arena og krav om lige og retfærdig løn.  

• Mere inddragelse af medlemmerne, fordi SAMMEN GØR VI FORSKELLEN MERE SYNLIG FOR 
OMVERDENEN. 

• Gøre faget mere attraktivt med henblik på at få uddannet flere kollegaer samt motivere ufaglærte 
til at blive faglærte. 

For de fleste af os hænger anerkendelsen og lønnen meget sammen, så der skal fortsat kæmpes for, at 

vores medlemmer belønnes for det fantastiske arbejde, de udfører og det ansvar, de har. 

FOA lever sådan set fint op til mine forestillinger om en drømmefagforening, men der er plads til 

forbedringer, som jeg forhåbentlig med din tillid og stemme får mulighed for at være med til at skabe. 

Jeg drømmer om et FOA, som fortsat er visionær, værdibaseret med fokus på at inspirere, engagere og 

motivere så mange medlemmer som overhovedet muligt til at være med til at skabe en forandring på deres 

arbejdspladser. Det gælder i forhold til arbejdsmiljø, forebyggelse og bekæmpelse af forråelse - og ikke 

mindst i forhold til fagligheden og stoltheden for at opnå den anerkendelse, vores faggruppe fortjener.  

For at FOA lykkes med dette, har vi brug for dig. 

Sammen kan vi gøre en kæmpe forskel. 

 

TAK FORDI DU ER MEDLEM AF FOA 


