Faglærte serviceassistenter sammenlignet med portører på det regionale område
Kategori

Karakteristika
faglærte serviceassistenter

Karakteristika
portører

Bemærkninger

Arbejdets art
A

Arbejdsfunktioner

Rengøringsservice og lettere
kantineopgaver
Desinfektion og sterilisation af madrasser
mv.

Desinfektion og sterilisation af madrasser
mv.

Bestilling af sengelinned,
patientbeklædning og uniformer
Sengecentral med vask og opredning
Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Patienttransport mellem afdelingerne og til
behandling.

Patienttransport mellem afdelingerne og til
behandling.

Forflytninger, patientmobilisering og
lejringer

Forflytninger, patientmobilisering og
lejringer

Bistår ved operationer,
røntgenundersøgelser, traumer og
gipsning.

Bistår ved operationer,
røntgenundersøgelser og gipsning

Betjening af instrumenter i forbindelse
med blandt andet genoptræningsøvelser.

Betjening af instrumenter i forbindelse med
blandt andet genoptræningsøvelser

Sidder vagt ved blandt andet døende og
psykotiske patienter.

Sidder vagt ved blandt andet døende og
psykotiske patienter.

Bringer afdøde til kapellet

Bringer afdøde til kapellet

Faglærte serviceassistenter og portører
varetager i hovedsagen praktiske opgaver
af samme art, bl.a. patienttransport,
bistand ved operationer, pasning af
udendørsarealer, affaldshåndtering, vagt
ved blandt andet døende og psykotiske
patienter samt pasning af
tekniske anlæg, kedler og forbrændingsovne.
Faglærte serviceassistenter varetager tillige
rengøring og lettere kantineopgaver,
bestilling af sengelinned,
patientbeklædning og uniformer,
sengecentral med vask og opredning,
booking af mødelokaler, vægterfunktion
samt vedligeholdelse af senge og kørestole.

Postsortering og omdeling, modtagelse af
varer, forsendelse, forsyning af afdelinger
med mad, medicin, m.m., budtjeneste
inden for sygehusets område samt
forefaldende arbejde

Passer telefon og står for postsortering,
modtagelse af varer, forsendelse, forsyning
af afdelinger med mad, medicin, m.m.,
budtjeneste inden for sygehusets område
samt forefaldende arbejde

Pasning af udendørsarealer (fx
gartnerfunktion og snerydning)

Passer udendørsarealer (fx ved
gartnerfunktion og snerydning)

Booking af mødelokaler
Vægterfunktion
Ansvar for tekniske hjælpemidler

Ansvar for tekniske hjælpemidler, for
eksempel udskiftning af iltbeholdere.

Vedligeholdelse af senge og kørestole

C

Passer de tekniske anlæg, kedler og
forbrændingsovne.

Passer de tekniske anlæg, kedler og
forbrændingsovne.

Mindre vedligeholdelsesopgaver og
reparationer.

Mindre vedligeholdelsesopgaver og
reparationer

Praktikvejledning

Deltager i vejledning og uddannelse af
portøraspiranter

Beslutningskompetence

Uddannelses- og andre krav med
henblik på arbejdets udførelse
D Uddannelseskrav

Ingen af grupperne er tillagt
afgørelseskompetence.
2 års erhvervsuddannelse, ekskl.
grundforløb på normalt 20 uger.
Heraf 23 ugers skoleundervisning. Resten
praktik, evt. delvist i form af merit.

E

Krav om efterfølgende
oplæring/videreuddannelse.

9-12 måneders aspirantuddannelse.
Heraf skoleundervisning i 10 uger. Resten
praktik.

For faglærte serviceassistenter stilles krav
om en kort erhvervsuddannelse. For
portører stilles krav om
aspirantuddannelse i løbet af det første
ansættelsesår.
For ingen af grupperne stilles formelle
krav om efterfølgende
oplæring/videreuddannelse

F

Særlige erfarings- eller
anciennitetskrav

Der stilles ikke krav om særlig erfaring
eller anciennitet for nogen af grupperne.

G

Formelle krav til fysiske
færdigheder

Der stilles ikke formelle krav om fysiske
færdigheder for nogen af grupperne.

H

Andre særlige krav

Arbejdsforhold og andre
arbejdsvilkår
I
Fysisk belastning

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer

Ofte mange tunge løft og skub

Ofte mange tunge løft og skub

Kan indebære ubekvemme
arbejdsstillinger

Kan indebære ubekvemme arbejdsstillinger

Ensidigt gentaget arbejde
J

Psykisk belastning

Arbejder med afdøde patienter og deres
pårørende
Trusler om vold

K

L

M

Krav om fleksibilitet

Særlige arbejdsgener

Særligt risikofyldt arbejde

Arbejder med psykotiske, døende og afdøde
patienter og deres pårørende
Trusler om vold

Skiftende arbejdstider

Skiftende arbejdstider

Skiftende arbejdsopgaver

Skiftende arbejdsopgaver

Kan være udendørs

Kan være udendørs.

Obduktioner

Obduktioner

Natarbejde

Natarbejde

Weekendarbejde
Vold

Weekendarbejde
Vold

Omgang med smitstoffer

Omgang med smitstoffer

Begge grupper kan være udsat for fysisk
belastning. Faglærte serviceassistenter i
form af mange tunge skub og løft,
ubekvemme arbejdsstillinger og ensidigt
gentaget arbejde. Portører i form af mange
tunge skub og løft og ubekvemme
arbejdsstillinger.
Begge grupper kan være udsat for psykisk
belastning. Faglærte serviceassistenter i
form af arbejde med afdøde patienter og
deres pårørende samt trusler om vold.
Portører i form af arbejde med psykotiske,
døende og afdøde patienter og deres
pårørende samt trusler om vold.
For begge grupper stilles der karv om
fleksibilitet. i form af skiftende
arbejdstider og skiftende arbejdsopgaver.
Begge grupper kan have arbejdsgener.i
form af udendørsarbejde, bistand ved
obduktioner, natarbejde og
weekendarbejde.

Begge grupper kan have risikofyldt
arbejde.i form af vold og omgang med
smitstoffer.

N.
O

P

Frihed til selv at kunne
tilrettelægge
Teambaseret eller individuel
arbejdsorganisering

Arbejder efter vagtskema

Arbejder efter vagtskema

Begge grupper arbejder efter vagtskema.

Hovedsagelig teambaseret

Hovedsagelig teambaseret

Begge gruppers arbejde er hovedsageligt
teambaseret.

Fyldt 18 år

Portørerne skal være fyldt 18 år. Der stilles
ikke tilsvarende krav til de faglærte
serviceassistenter.

Andet

Yderligere bemærkninger vedrørende jobindhold
Der er arbejdsdeling mellem grupperne
Samlet vurdering vedrørende jobindhold
1. Arbejdets art:

Faglærte serviceassistenter og portører varetager i betydeligt omfang de samme arbejdsopgaver, men de
faglærte serviceassistenter udfører endvidere en række andre praktiske opgaver.

2. Uddannelse og andre
krav med henblik på
arbejdets udførelse:

For faglærte serviceassistenter stilles krav om en kort erhvervsuddannelse. For portører stilles krav om
aspirantuddannelse i løbet af det første ansættelsesår.

3. Arbejdsforhold og
arbejdsvilkår:

Begge grupper arbejder under forhold, som kræver en vis fleksibilitet og kan indebære fysisk og psykisk
belastning, arbejdsgener og risikofyldte opgaver – af alt overvejende samme art.

Konklusion:

Styringsgruppen kan ikke på de givne præmisser vurdere, om der samlet set er tale om arbejde af samme
værdi.

