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Ideer til nye veje

Hvem kan bidrage til at gennemføre ideerne, og hvad skal 

de gøre? 

1. Rekrutteringen: Parterne, KL FOA, Danske Regioner, 

Skolerne: Alle parterne.

2. Kompetencer: Sygeplejeuddannet personale, SOSU’er, 

terapeuter, pædagogfagligt personale.

Vores vigtigste udfordring er:

1. Rekrutteringen: Ældreplejefaget nyder begrænset respekt og er for ofte udskældt. 

Det mindre attraktivt at søge ind i faget og færdiggøre en uddannelse.

2. Kompetencer: Kompetenceniveauet er for svingende og mange steder er 

læringsmiljøerne for dårlige, hvilket går ud over kvaliteten af faglighed og 

omsorgen over for borgeren.

Vores forslag til konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse udfordringen, er: 

Rekrutteringen: 

1. Uddannelsesregi og på arbejdspladserne: Stærkere læringsfællesskaber kan reducere 

frafald fra uddannelser og minimere brancheskift og bidrage til kulturen om at man 

løfter et stort ansvar sammen med andre fagfolk. 

2. Inddrag flere kompetencer på tværs: Pædagoger, terapeuter, bør kunne videreuddanne 

sig. 

3. Stillingsopslag: Sproglighed skal appellerer meget bredere.

4. Afskaffelse af begrebet merit – mere fleksible læringsforløb.

5. Styrket fokus på overgange fra skole til praktik. 

6. Uddannelse: Bedre, differentierede uddannelsesforløb til forskellige målgrupper fx. 

andre forløb for brancheskiftere og folk uden for arbejdsmarkedet, eller bedre 

specialiseringsmuligheder fx. demens specialist. Praktikpladsgaranti.

7. Der er brug for flere teamledere ude på arbejdspladserne og daglig faglige ledelse tæt 

på personalet. Gode rollemodeller i ledere.

8. De gode fortællinger skal ud og leve i samtalen om faget og i faget. Ambassadører og 

rollemodeller skal frem.

2. Kompetencer:

1. Behov for et systematisk og omfattende løft af alle kompetencer i Ældreplejen.

2. Den enkelte medarbejder skal kunne indgå i et tværfagligt samarbejde og agere 

tværprofessionelt. Faglig supervision. 

3. Tydeligere (horisontale) karriereveje, der sikrer at flere bliver i faget.

4. Mentorordning for nye: Daglig mulighed for faglig sparring. 

5. En model for kontinuerlig kompetenceudvikling. Fælles faglige vejledninger som gode 

pejlemærker for kommunal omsorg.

6. Lokale kollegiale læringsfællesskaber. Tillid og dialog med pårørende mere i højsædet. 

Ud med score-tilgangen. 

Gruppe: 4  Tema: Rekruttering og 

kompetenceløft 



Udfordringsbilledet

Hvem har det konsekvenser for – og hvad er omfanget? 

• Borgere på plejehjem og med behov for hjemmepleje

• Potentielle medarbejdere, der kunne blive fremragende 

ressourcer i ældreplejen.

Hvad er det for en type udfordring– og hvad betyder det for 

eventuelle forslag? 

• Rekrutteringsudfordringen indebærer behovet for at 

rykke ved samfundsopfattelsen af en faglig gruppe, som 

er helt i bund.

• Kompetenceudfordringen handler om at tænke støtten 

omkring den enkelte medarbejders udvikling bedre.

1. Rekrutteringen: Ældreplejefaget nyder begrænset respekt og er for ofte udskældt, hvilket gør det mindre attraktivt at 

søge ind i faget og færdiggøre en uddannelse.

2. Kompetencer: Kompetenceniveauet er for svingende og mange steder er læringsmiljøerne for dårlige, hvilket går ud over 

kvaliteten af faglighed og omsorgen over for borgeren.
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