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ÅRSMØDET DEN 14.-15. NOV. 

Sidste frist for tilmelding til årsmødet i det 

FOA-regionale samarbejde den 14.-15. no-

vember på Smålandshavet i Karrebæksmin-

de.   

Sidste frist for tilmelding til årsmødet er i dag 

– torsdag den 3. oktober 2019. Der er tilmeldt 

45 deltagere, som i dag får tilsendt bekræftel-

se på deres tilmelding. Hvis du ikke modtager 

mail fra Sonja Lund, og du gerne vil deltage i 

årsmødet, vil vi bede dig om hurtigst muligt at 

kontakte din FOA-afdeling eller Sonja Lund på 

telefon 22 32 50 17, så  du bliver tilmeldt! 

På Årsmødet, hvor vi bl.a. får besøg af sund-

heds- og ældreminister Magnus Heunicke, skal 

vi tale om kompetencer i fremtidens sund-

hedsvæsen. SÅ TILMELD DIG , HVIS DU IKKE 

HAR FÅET GJORT DET!—DET HANDLER OM 

FREMTIDEN PÅ REGION SJÆLLANDS AR-

BEJDSPLADSER! 

 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Har du husket at besvare spørgeskemaet, 

som du har modtaget på mail?? 
Indtil videre har 19 svaret på spørgeskemaunder-

søgelsen, som er udsendt til alle FOA’s tillidsre-

præsentanter og fællestillidsrepræsentanter i 

Region Sjælland, så vi mangler mange endnu.  

Spørgeskemaundersøgelsen handler om, 

hvordan vi kan styrke det FOA-regionale sam-

arbejde, så det fungerer bedst muligt—også 

for dig som tillidsrepræsentant! 

Da det er betydningsfuldt, at alle besvarer un-

dersøgelsen, vil vi sende en personlig remin-

der til dem, som endnu ikke har nået det.  

Fristen for besvarelse er den 16. oktober 

2019.   

 

 

 

 

UDTRÆDELSE AF MED-HOVEDUDVALGET 
Jesper Svanberg, tidligere fællestillidsrepræsen-
tant i Psykiatrien Øst, og medlem af MED-
Hovedudvalget, er pr. 1. september startet i 
FOA Roskilde, efter at han blev valgt som 
næstformand for social– og sundhedssektoren i 
FOA Roskilde.  

Det betyder, at Jesper ophører i MED-
Hovedudvalget med omgående virkning. Indtil 
LO/OAO har taget stilling til, hvem der skal over-
tage Jespers plads i MED-Hovedudvalget, ind-
træder hans personlige suppleant  Thorkild 
Reckendorff, som er udpeget af Blik og rør. 
Thorkild arbejder i Teknisk afdeling, Næstved 
sygehus.  
 

Nyt fastvagt-koncept i Region Sjælland  
Regionen har besluttet at indføre et nyt fastvagt
-koncept for serviceassistenter og portører pr. 
1. okt..  

Det FOA-regionale samarbejde har aftalt for-
handlinger med regionen om en FEA-aftale for 
fastvagt, men det forudsætter i sagens natur, at 
en række ting er afklaret, bl.a. hvilke kompeten-
cer der er nødvendige for at kunne varetage 
funktionen med eks.vis observation af urolige 
patienter, monitorering og tolkning af værdier 
som blodtryk, respiration osv.   



MØDEKALENDER—2019 

Årsmøde 
14.-15.11.19 på Smålandshavet i Karrebæks-
minde 

 

Sektor-fagudvalget og FTR 
05.12.19 kl. 12.00-15.30 i FOA Vestsjælland 

 

MED-koordinerende møder for tillidsvalgte 
31.10.19 kl. 9.00-12.30 i FOA Vestsjælland 

 

MED-forberedende møde for FOA’s  
repræsentanter og suppleant i MED-
Hovedudvalget 
Afholdes i Regionshuset i Sorø i forlængelse af 
kontaktudvalgsmøder (kl. 12.30-ca. 14.00) 

 

 

 

 

 

 

MØDER I 2020 

Planlægning af møder i 2020 i det FOA-

regionale samarbejde er i gang.  

Regionssekretariatet er i fuld gang med at få 
planlagt de faste møder i det FOA-regionale 
samarbejde i det kommende år, herunder mø-
derne mellem Sektor-fagudvalget og fællestil-
lidsrepræsentanterne samt de MED-
koordinerende møder.  

Vi hører derfor meget gerne fra jer fællestillids-

repræsentanter, så snart I kender datoerne for 

MED-møder m.v., som vi skal tage hensyn til i 

mødeplanlægningen.     

PULJE TIL SÆRLIGE FORMÅL PÅ DET MEDICINSKE 
OMRÅDE 

I forbindelse med de centrale overenskomstfor-
handlinger i 2018 blev det aftalt, at der skulle af-
sættes en pulje til social- og sundhedsassistenter 
på sengeafdelinger/sengeafsnit inden for en ræk-
ke medicinske specialer, samt til alle social- og 
sundhedsassistenter ansat ved de psykiatriske af-
delinger.  

Det FOA-regionale samarbejde har nu indgået 
aftale med Region Sjælland om, at der med virk-
ning fra 1. april 2019 – i stedet for timetillæg – 
ydes et fast pensionsgivende funktionstillæg til de 
pågældende medarbejdere.  

De medicinske specialer er ifølge den centrale 
aftale mellem FOA og Regionernes lønnings- og 
takstnævn (RLTN) følgende: 
Blandet medicin og kirurgi, intern medicin, geriat-
ri, hepatologi, hæmatologi, infektionsmedicin, kar-
diologi, medicinsk allergologi, medicinsk endokri-
nologi, medicinsk gastro-enterologi, medicinske 
lungesygdomme, nefrologi, reumatologi, palliativ 
medicin og neurologi.  

DSR har indgået en næsten tilsvarende aftale for 
sygeplejerskerne, men har i den forbindelse aftalt , 
at der også  skulle afsættes puljemidler til udmønt-
ning i fælles akutmodtagelser.  

Det FOA-regionale samarbejde er ikke enige med 
Region Sjælland ang. definitionen af ”Blandet me-
dicin og kirurgi”, hvorfor vi vil videreføre drøftelser 
og forhandlinger herom med regionen. 

For at undgå, at alle de øvrige medicinske specia-
ler skulle vente med at få udbetalt tillægget, til 
forhandlingerne var afsluttet, har vi aftalt, at ud-
betalingen skulle sættes i gang. 

Vi kender naturligvis ikke resultatet af forhandlin-

gen, men så snart der er nyt, får I besked.  
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