
Invitation til temadag

Sæt ord på din faglighed
– social- og sundhedshjælpere er nøglepersoner
i fremtidens kronikerindsats

FOAs Social- og Sundhedssektor inviterer til temadag om faglighed for social- og
sundhedshjælpere
Arbejdet i kommunerne er under stor forandring. Der kommer stadig nye krav til området,
flere ældre, færre ressourcer, borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitalerne m.m.
Omkring 1,8 mio. danskere har i dag en kronisk sygdom – og antallet stiger. Fremtiden
byder på nye og spændende opgaver i det kommunale plejeområde. FOA ønsker at være
på forkant med udviklingen og bruger temadagen som et startskud på debatten om, hvor-
dan social- og sundhedshjælpere kan bidrage til at løfte dette arbejdsområde i fremtiden.
I fællesskab vil vi på temadagen se på:
� Hvornår er man som social- og sundhedshjælper faglig dygtig?
� Hvilke kompetencer bliver der brug for i fremtiden?
� Hvilke opgaver kan de øvrige faggrupper trygt overlade til social- og sundhedshjælperne?
� Hvad vil der om 5 år stå i avisen om social- og sundhedshjælpere, når det gælder

faglighed og kroniske diagnoser?

Der afholdes 2 temadage
� Den 12. maj 2010 i København på DSB kursuscenter Østerport
� Den 20. maj 2010 i Vejle i Torvehallerne
På temadagene bliver der tid til både faglige drøftelser, socialt samvær og lidt forkælelse.
Temadagene afholdes i samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog.

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere og deres tillidsrepræsentanter.

Hurtig tilmelding
Har du lyst til at deltage på en temadag sammen med 99 andre for social- og sundheds-
hjælpere, hvor vi diskuterer faglighed og fremtidens kronikerindsats – så tilmeld dig en
af dagene på dette link www.foa.dk/Social-Sundhed/Kalender. Skynd dig, der bliver rift om
pladserne.
Tilmeldingsfrist 9. april 2010. Forbundet fordeler pladserne, hvis der bliver overtegnet.

Forbundet dækker opholds- og rejseudgifter samt dokumenteret daglønstab. Forbundet
dækker ikke diæter eller stillingsmandsgodtgørelse. Du vil få flere praktiske oplysninger
i din bekræftelse.

Venlig hilsen

Karen Stæhr, Sektorformand


