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Faktaark – Rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet 

 

Med Aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 

iværksætte en række initiativer for at støtte kommunerne i deres arbejde med at løse 

rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Der er mangel på social- og 

sundhedsassistenter flere steder i landet og omfattende mangel på sygeplejersker i hele 

landet. 

Der afsættes 149,3 mio. kr. i perioden 2019-2022, jf. tabel 1. 

 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at flere skal vælge en social- og 

sundhedsuddannelse, og at flere elever skal gennemføre uddannelserne. Det er desuden 

afgørende at styrke fastholdelsen af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, blandt 

andet ved at øge fokus på den vigtige velfærdsopgave, medarbejderne løser, og styrke 

deres karriereveje ved at igangsætte udviklingen af to nye videreuddannelser for social- og 

sundhedsassistenter inden for psykiatri og demens. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for at understøtte, dels at 

flere medarbejdere på det kommunale sundheds- og ældreområde ansættes på fuldtid og 

dels at sygefraværet på det kommunale sundheds-og ældreområde reduceres. Der 

nedsættes derfor et kommunepanel med ældreministeren og finansministeren i spidsen, 

der har fokus på øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og 

sundhedspersonale. 

 

Tabel 1 

Økonomiske konsekvenser 

Mio. kr., 2019-priser 2019 2020 2021 2022 

Styrket praktikvejledning på social- og sundheds-
skolerne * 

15,9 14,4 14,4 14,4 

Styrket praktikvejledning i kommunerne * - 30,0 30,0 - 

Bedre geografisk dækning *   1,5 3,0 

Undervisningsmateriale om omsorgsarbejde og 
kampagne om fritidsjobs * 

2,0    

Fælles udviklingsprogram om fastholdelse * 1,0    

Særlige rådgivningsforløb med læringskonsulen-
ter på social- og sundhedsskolerne * 

0,7 0,7   

Oplysningskampagne målrettet alle kommuner * 1,0    

Styrke social- og sundhedsuddannelsers image 
og oplysningskampagner målrettet kommuner 

2,0 4,0 2,0  

Styrkede karriereveje for social- og sundhedsas-
sistenter 

0,3 4,0 4,0 4,0 

Kommunepanel med fokus på øget fuldtidsbe-
skæftigelse og reduceret sygefravær 

- - - - 

I alt 22,9 53,1 51,9 21,4 
 
 
 

* Undervisningsministeriets ressort 


