
 

 

   

 

 

 

 

 

Årsmøde 

  

Årsmøde 
 

Årsmøde i det FOA-regionale samarbejde  

i Region Sjælland 

den 14.-15. november 2019,  

på Smålandshavet, Karrebæksminde 



 
 

Hermed inviteres til 2-dags årsmøde i Det FOA-regionale samarbejde i Region 

Sjælland.  

Overskriften for årsmødet er i år:  

”Kompetencer i fremtidens sundhedsvæsen ” 

Regionerne bibeholdes, men… er det den samme struktur inden for 

sundhedsvæsenet, som vi kan forvente i fremtiden? Og hvilke kompetencer er 

der behov for i fremtidens sundhedsvæsen – også set i lyset af den teknologiske 

udvikling og udvikling af nye behandlingsformer?  

 

Årsmødet finder sted på Smålandshavet, Kursus- og Konferencecenter, Alléen 44, 

4736 Karrebæksminde. Læs mere om stedet på https://www.smålandshavet.dk/ 

Vi forventer samkørsel i det omfang, det kan lade sig gøre.  

 

Deltagere 

Deltagerne på årsmødet er regionsansatte tillidsvalgte, herunder de 

arbejdsmiljørepræsentanter og MED-repræsentanter, som sidder i de øverste 

MED-udvalg i Region Sjælland. Herudover deltager Forretningsudvalget, Sektor-

fagudvalget og Regionssekretariatet for det FOA-regionale samarbejde.  

Der er endvidere mulighed for, at FOA-afdelingen kan sende en 

arbejdsmiljørepræsentant, der har en platform, hvor det er relevant, at 

vedkommende deltager (Det skal godkendes  af FOA-afdelingen). 

 

Tilmelding 

Tilmelding kan ske direkte til din lokale FOA-afdeling senest den 3. oktober. 

Tilmelding til FIU NR: 2414-19-03-10 

Hvis du har behov for speciel kost, behov for allergi-venligt værelse el. lign., bedes 

du venligst oplyse om dette ved tilmeldingen, så det skrives ind i vores system 

med det samme.  

Ved akut opstået sygdom el. lign. afbud i forbindelse med årsmødet bedes du 

kontakte regionskonsulent, Sonja Lund, tlf. 22 32 50 17.  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale FOA-

afdeling eller regionskonsulent Sonja Lund, tlf. 22 32 50 17, eller på mail 

slun@foa.dk.  

  

 

Torsdag, den 14. november 2019: 
Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og morgenkaffe 

Kl. 9.00 – 9.10 Velkomst og programgennemgang v/Ann Søgaard 

Kl. 9.10 – 9.30 Fremtidens sundhedsvæsen v/sundheds- og ældreminister 
Magnus Heunicke 

Kl. 9.45 – 12.00 Rammerne for fremtidens sundhedsvæsen. Paneldebat med 
regionsrådspolitikere, økonomiprofessor og repr. for 
patientorganisationerne. 

Kl. 12.00 – 12.45 Frokostbuffet 

Kl. 12.45 – 13.15 Årets gang i det FOA-regionale samarbejde v/Ann Søgaard 

Kl. 13.15 – 14.15 ”Social- og sundhedsassistenternes rolle og opgaver i 
fremtidens sundhedsvæsen” v/sektorformand Torben 
Holmann, FOA. 

Kl. 14.15 – 14.45 Eftermiddagskaffe og kage 

Kl. 14.45 – 16.00 ”Koblingskompetencer – ”The missing link” til tværfagligt 
samarbejde” v/professor Henning Jørgensen, Aalborg 
Universitet.  

Kl. 16.00 – 16.15 Kort introduktion til ”Walk-and-talk” 

Kl. 16.15 – 18.30 ”Walk and talk”.. og efterfølgende indkvartering.  

Kl. 18.30 – 19.30 2-retters middag 

Kl. 19.30 -  Hygge og socialt samvær i Tårnstuen, hvor der serveres 
aftenkaffe m.v.  

 

Fredag, den 15. november 2019: 

Kl. 7.30 – 8.30 Morgenbuffet 

Kl. 8.30 – 9.00 Morgensang 

Kl. 9.00 – 10.00 Præsentation af tilbagemeldingerne fra gårsdagens Walk 
and talk. 

Kl. 10.15 – 12.00 ”Hvad gør vi nu?” Gruppedrøftelser, hvor det aftales hvem, 
der gør hvad og hvornår.  

Kl. 12.00 – 12.45 Frokostbuffet 

Kl. 12.45 – 13.45 ”Spørgeskemaundersøgelsen om det FOA-regionale 
samarbejde”  

Kl. 14.00 – 14.30 Opsamling og afslutning. 

 

https://www.smålandshavet.dk/

