
Fag og 
kompetenceudvikling

Din fortsatte udvikling af faglige kompetencer står højt på 
dagsordenen. Både på din arbejdsgivers og på din egen.

Men mange oplever, at ønsket om fortsat udvikling af 
de faglige kompetencer er svært at imødekomme med 
de få penge, som der er afsat på den enkelte arbejds-
plads. Eller det er umuligt at finde tiden til både den 
faglige opdatering og efterfølgende at få forankret den 
nye viden i hverdagen.

Det har du krav på i dag
Du har krav på en årlig medarbejderudviklingssamtale 
(MUS) med din arbejdsgiver. Denne samtale skal bl.a. 
bruges til at drøfte dine udviklingsbehov og -ønsker, 
konkrete aktiviteter samt hvordan der følges op.

Du har også krav på, at der bliver udarbejdet en udvik-
lingsplan for dig, hvor der fastsættes konkrete udvik-
lingsmål for dig. Denne plan skal der mindst hvert 
andet år følges op på af din leder og dig. En udviklings-
plan kan være et helt konkret redskab til at sikre, at 
der kommer en retning i din faglige udvikling og at der 
kommer konkrete resultater. 

Du har derimod ikke et egentligt krav på at deltage i 
bestemte aktiviteter eller kurser, som forbedrer din 
faglighed. Rammerne for hvor mange penge der kan 
bruges og hvor meget tid der kan afsættes til din fagli-
ge udvikling afhænger altså af de aftaler, som du kan 
indgå med din leder. Og som din tillidsrepræsentant i 
dialog med ledelsen kan skabe rammerne for.

Både penge og tid er arbejdsgivernes ansvar
I udgangspunktet er der Sundhedskartellets holdning, 
at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre at de ansatte 
har de nødvendige kompetencer. Derfor er det også 
arbejdsgiverne, der skal betale for de ansattes efter- og 
videreuddannelse. 

En række organisationer (bl.a. FOA og BUPL) valgte i 
2013 at oprette kompetencefonde på det kommunale 
og regionale område målrettet særlige uddannel-
sesindsatser for egne faggrupper. Disse organisati-
oners medlemmer har dermed selv været med til at 
finansiere øget kompetenceudvikling for den enkelte. 
Sundhedskartellet valgte ikke at lægge penge i en 
kompetencefond, fordi sikring af de ansattes realløn og 
købekraft havde højere prioritet. 

Et stærkere fokus på vores faglighed
Din faglighed og dine kompetencer forventes at blive 
et centralt fokusområde for forhandlingerne ved OK18. 
Arbejdsgiverne vil gerne etablere en kompetencefond 
for Sundhedskartellets grupper og lægge nogle af de 
kommende lønstigninger i denne kasse. 

Selvom arbejdsgiverne vil presse på for at aftale en 
kompetencefond, udelukker det ikke, at Sundhedskar-
tellet vil fastholde, at der er andre veje til at forbedre 
adgangen til kompetenceudvikling for de ansatte i 
social og sundhedsvæsenet. Blandt andet kan man 
styrke de rettigheder, som knytter sig til de individuelle 
udviklingsplaner. 

Spørgsmål
• Hvornår har du senest lært noget nyt? Hvornår har 

du senest være på kursus eller efteruddannelse? Har 
du de rette kompetencer til at udføre dine opgaver?

• Hvis ansvar er det, at du udvikler dig og lærer nyt?
• Skal vi fortsætte som hidtil?
• Kan en kompetencefond være vejen frem og hvad 

skal en kompetencefond i givet fald finansiere – dine 
eller din arbejdsgivers ønsker til kompetenceudvik-
ling – eller begges? Hvad med en individuel opspa-
ringskonto? Hvordan sikres det, at der bliver tid og 
plads til at lære nyt?


