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Forord 

Rapportens baggrund - KvaliNord-projektet 
Denne rapport omhandler kvalificering af personale inden for social- og sundhedsbran-
chen. Med kvalificering og efteruddannelse som omdrejningspunktet giver den en karakte-
ristik af SOSU som branche, samt et indblik i hvordan en række virksomheder inden for 
branchen i Region Nordjylland forholder sig til kvalificering af deres personale. 

Rapporten skal ses som en del af det såkaldte KvaliNord-projekt. KvaliNord projektet har til 
formål at levere et viden og inspiration til opbygning og udvikling af de nyoprettede kom-
petencecentre, der skal understøtte erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tråd med 
AMU-reformen fra 2003. Der sættes i projektet fokus på fire temaer med hver sin ind-
gangsvinkel på kvalifikationsudvikling i Region Nordjylland; 

 

1. Kvalificeret afdækning af jobudvikling og kvalifikationsanvendelse på det 
nordjyske arbejdsmarked 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af jobudviklinger med særligt fokus på 
ubalancer indenfor forskellige brancher og veldefinerede jobområder set i 
et kvalifikationsperspektiv. 

2. Kvalificering af nordjyske virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse 
o Udvikling af metoder til beskrivelse af grundlaget for virksomheders efter-

spørgsel af efteruddannelse. 
3. Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af hvorledes de nordjyske uddannel-
sesinstitutioner kan kvalificere deres udbud af efteruddannelseskurser. 

4. Understøttelse af samarbejde og koordination mellem erhvervspolitiske, be-
skæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland 

o Udvikling af metoder til understøttelse af samarbejde og koordination af uddan-
nelsesindsatser mellem erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannel-
sespolitiske aktører i Nordjylland. 

 

Nærværende rapport knytter sig til tema 2 og har således efterspørgselssiden som omdrej-
ningspunkt. Rapporten er én af en række delrapporter, med hver sin branche som ind-
gangsvinkel. Der samles op på delrapporterne i et tværgående statusnotat.  

En helhedsorienteret tilgang - Teoretisk og begrebslig ramme 
Der benyttes flere steder i rapporten en række begreber, som kræver yderligere afklaring. 
Den førnævnte hovedrapport afdækker og redegør for den mere begrebslige og teoretiske 
indgangsvinkel til undersøgelsen. Derud over skal der henvises til fire inspirationshæfter, 
der er udarbejdet som del af nærværende projekt.1 I disse hæfter findes f.eks. vores kvali-

                                                 
1  Særligt skal henvises til hæfte to og hæfte tre, som henholdsvis omhandler ”Kvalificering af offentlige 
og private virksomheders efterspørgsel efter VEU” samt ”Grundlæggende metoder og værktøjer til afdæk-
ning af behov for VEU”. Inspirationshæfterne er at finde på hjemmesiden:   
http://www.socsci.aau.dk/kvalinord/Publikationer/Inspirationshafter.htm. 
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fikationsdefinition, vores forskellige fleksibilitetsformer samt en opsummering på de ydre 
og indre faktorer, der influerer en virksomheds uddannelsesstrategi. 

Meget kort skal det dog her nævnes, at der i undersøgelsen er benyttet, hvad man kan kal-
de en helhedsorienteret tilgang. Meget forsimplet betyder det, at vi går ud fra, at der er en 
række indbyrdes forbundne hovedfaktorer, der kan have betydning for, hvordan virksom-
heder kan og bør kvalificere deres efterspørgsel efter VEU. Derfor er det nødvendigt at 
undersøge emnet mere bredt. 

Det er naturligvis centralt at afdække og forstå virksomhedens og personaleledelsens ind-
stilling til den løbende kvalificering af personalet. Virksomhedsledelsen kan give indblik i, 
hvordan og hvorfor VEU planlægges og benyttes, som det gør på den pågældende virk-
somhed. Virksomhedsledelser har i princippet noget nær fuld handlefrihed, når det kom-
mer til kvalificering af personalet. I praksis træffer ledelser dog ikke deres beslutninger 
omkring kvalificeringen af personalet autonomt. Den enkelte virksomhed er influeret af en 
række interne og eksterne faktorer og rammebetingelser, som både skaber potentialer, men 
også sætter begrænsninger for dens brug af VEU. Virksomhedsledelsers udsagn kan give 
indblik i disse faktorer og rammebetingelser, men for at nå frem til en nuanceret og gyldig 
viden om emnet, er det nødvendigt at oparbejde en forståelse af branchen og dens udvik-
ling, ligesom det er nødvendigt at oparbejde en viden om og fra tillidsrepræsentanter 
og/eller medarbejdere på virksomhederne. Eftersom medarbejderne selv er dem, der skal 
bære kvalificeringen igennem, er det afgørende, at de dels har motivationen for kompeten-
ceudvikling, dels selv er med ved både formulering og opfyldelse af behov. 

At virksomhedernes brug af VEU rammesættes af ydre og indre faktorer, understreges 
yderligere af, at vi befinder os i en tid med fokus på intensiveret konkurrence og globalise-
ring samt med politiske målsætninger, der går i retning af en mere virksomhedsrettet og 
praksisnær kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det er derfor hensigtsmæssigt at inte-
ressere sig for, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af 
VEU. 

Vinkling af undersøgelsen 
Social- og sundheds branchen er udvalgt på grund af dens socioøkonomiske betydning, 
branchen repræsenterer 17 % af den samlede beskæftigelse i Nordjyllands amt2. I forhold 
til de øvrige udvalgte brancher er SOSU karakteriseret ved ikke at være omfattet af et pri-
vat konkurrerende marked, eller i hvert fald kun i mindre grad. Branchen producerer et 
offentligt gode, der er offentlig finansieret og ikke udbydes i konkurrence med tilsvarende 
produkter. Men derfor er der konstant meget fokus på branchen, bl.a. også fordi den pga. 
den demografiske udvikling med et stigende antal plejekrævende ældre sluger milliardvis 
af skattekronerne Selv om mange tilfredshedsundersøgelser viser, at brugerne for største-
delens vedkommende er godt tilfredse med servicen, omtales branchen mest for plejesvigt 
og skandaler, senest skandalen på ”Strandvænget” i februar 2007, som har affødt stor poli-
tisk og mediemæssig bevågenhed. Derudover karakteriseres branchen af en stor aldersbe-
tinget afgang fra branchen kombineret med manglende søgning af unge til branchen.  

                                                 

2  Selv om amterne er nedlagt pr. 1.1.2007, omtales Nordjyllands amt her, da beskæftigelsestallene er 
opgjort på denne enhed. 
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Analysen bygger på forskellige datatyper, idet der både er indsamlet data på brancheni-
veau og på virksomhedsniveau. Viden på brancheniveau er indhentet gennem ekspertin-
terviews samt gennem benyttelse af eksisterende materiale i form af brancheanalyser og 
statistik. På virksomhedsniveau bygges på en analyse af 6 ”virksomhedscases”, det vil 
sige 6 arbejdsenheder i forskellige områder af social- og sundhedsbranchen. I materialet 
indgår interviews med 3 ledere og 15 medarbejdere fordelt på 6 forskellige arbejdspladser.  
Inddragelse af ledere, tillidsfolk og ansatte forventes at give et mere nuanceret og trovær-
digt billede af situationen på den enkelte virksomhed. I en tid med politiske målsætninger 
orienteret mod en mere virksomhedsrettet og praksisnær kvalifikations- og kompetence-
udvikling, er det desuden nødvendigt at tage højde for forhold på virksomheds- og indi-
vidniveau. 

Analysen af social- og sundheds branchen er afgrænset til de underbrancher, som er skit-
seret herunder.  SOSU branchen er i denne analyse ikke hele branchekode ”85 - Sund-
hedsvæsen og sociale foranstaltninger” (SFI), men følgende udvalgte underkoder: 

 

85.31.50 Plejehjem og beskyttede boliger 

Omfatter institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet perso-
nale) især for ældre beboere. Daghjem for ældre og integrerede plejeordnin-
ger (plejecentre og ældrecentre). 

 

85.32.35 Hjemmehjælp 

Denne gruppe omfatter praktisk bistand i hjemmet til ældre, handicappede 
eller syge, herunder også andet omsorgsarbejde end hjemmehjælpsordningen 
uden for institutionerne.  

 

85.32.40 Dagcentre for ældre 

Omfatter åbne dagcentre for pensionister og dagcentre med særlige optagel-
seskriterier for ældre og handicappede med behandlingsbehov samt væreste-
der. 

 

Samt centralkøkkener i forbindelse med plejehjem og Hjemme-
hjælp.(”Dansk Branchekode 2003”, Danmarks statistik) 
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Kapitel 1. Introduktion til Social- og sundhedsbranchen 

Generelle udviklingstendenser 
Sundhedsvæsenets opgaver er fordelt mellem stat, regioner (indtil 01.01.07 amter) og 
kommuner. Virksomhederne inden for sundhedsvæsenet er enten offentlige institutioner 
og klinikker eller liberale erhverv (privatpraktiserende behandlere og private sygehuse), 
der drives med offentlige tilskud efter overenskomst med de offentlige myndigheder. 
Sundhedsvæsenets opgaver er fordelt mellem en række offentlige myndigheder: 

• Staten har ansvaret for at fastlægge de overordnede sundhedspolitiske værdier og 
mål for det offentlige sundhedsvæsen. De statslige myndigheder øver, i samspil 
med regioner, kommuner og andre parter på området, indflydelse på sundhedsvæ-
senets udvikling gennem aftaler, rådgivning, oplysningsvirksomhed m.m. 

• Regionerne (før 1.1.07 og dermed på interviewtidspunktet amterne)har ansvaret 
for driften af sygehusvæsenet og administrationen af den offentlige sygesikring. 
Det er altså regionerne, der står for langt den største del af virksomheden inden for 
det samlede offentlige sundhedsvæsen. 

• Kommunerne varetager først og fremmest ældrepleje- og omsorg, hjemmesyge-
pleje, børne- og omsorgstandpleje samt en række forebyggende sundhedsordninger 
for børn og unge. Endvidere løser kommunerne de administrative opgaver for sy-
gesikringen. Fokus i denne brancheanalyse er lagt på ældreplejen, jf. udvælgelsen 
af de ovenstående underbrancher inden for branchen 

Introduktion til social- og sundheds branchen i Nordjylland. 

I denne brancheanalyse belyser vi således primært den del af social- og sundhedsbranchen, 
der har fokus på ældrepleje, det vil sige beskæftigede inden for hjemmehjælp, plejehjem, 
aktivitetscentre, centralkøkkener og visitationsenheder. I det følgende skitseres en række 
specielle forhold inden for branchen, som nærmere redegør for, hvorfor denne branche er 
af særlig interesse for os. 

Social og sundhedsbranchen er en kvindedomineret branchen, som bliver stadig større, 
blandt andet som følge af den såkaldte ”ældrebyrde”, dvs. demografiske ændringer be-
hovsbestemmer arbejdsmarkedet. Den voksende gruppe af ældre, som har brug for omsorg 
og pleje, vil i den ikke så fjerne fremtid sandsynligvis gøre behovet for flere ansatte i den-
ne branche endnu større.  I perioden 1995 og til 2002 er eksempelvis antallet af modtagere 
af hjemmehjælp steget med 72 %. I Nordjyllands amt udgør beskæftigelsen i branchen 
17 % af det samlede arbejdsmarked (2001 tal). Væksten i beskæftigelsen har i perioden 
93-01 været på næsten 20 % for branchen som helhed, men inden for de områder, vi be-
skæftiger os med i denne analyse, har den været særlig stor, således er antallet af ansatte 
på plejehjem i Nordjylland steget med 35 %, mens antallet af ansatte i hjemmeplejen er 
steget med 25 %, og antallet af ansatte i dagcentre er steget med 42 % i den omtalte perio-
de (Hjalager m.fl. 2004). 

Ydelser inden for pleje og omsorg gennemføres med vidt forskelligt serviceniveau og der-
med også et forskelligt antal ansatte i de forskellige kommuner, afhængig af de valgte 
standarder for serviceniveau, ledelse og organisering. De forskellige kommuner bestem-
mer selv deres serviceniveau, en afgørelse der primært er en politisk opgave. Eksempelvis 
kan nævnes, at der i 2001 var 0,25 ansatte pr indbygger over 70 år i Hadsund kommune, 



Bibi Bording & Merete Giehm-Reese 

 

10 Social – og sundhedsområdet i Nordjylland – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 

mens Fjerritslev kommune havde 0,18 ansatte i plejehjem/hjemmepleje pr indbygger over 
70 år (ibid. 27).  

De største andele af beskæftigelsen inden for social og sundhedsbranchen findes på syge-
husene (en tredjedel), på plejehjem (knapt en tredjedel) samt i hjemmeplejen (16%). Væk-
sten i antallet af ansatte inden for social- og sundhedsbranchen har betydet både flere 
kvinder og absolut set også flere mænd i branchen. I Nordjylland er antallet af mænd i 
branchen stigende, men samlet set udgør mændene stadig en marginal andel af de ansatte. 
Væksten i antallet af mænd kan skyldes, at arbejdsmarkedet for ufaglærte er blevet kraftigt 
reduceret som følge af virksomhedslukninger i industrien, og dette kan være forklaringen 
på, at den stigende andel af mænd har været særlig markant i Nordjylland (Ibid.28). 

Vækst i branchen 

Samtidig med, at der er en generel vækst i beskæftigelsen i de underbrancher, som vi her 
beskæftiger os med, viser tidligere undersøgelser (Hjalager m.fl.), at der kan påvises en 
mindre tendens til arbejdsmæssig flugt fra branchen, som dog ikke kan kategoriseres som 
værende alarmerende for branchen som helhed. Tallene viser, at det gennemtræk, som ses 
i branchen, er centreret omkring hjemmeplejen og plejehjemmene, og en mulig forklaring 
herpå kan være problemer i forhold til arbejdsmiljø og –vilkår samt utilfredsstillende ind-
hold i arbejdsopgaverne. Som udgangspunkt er det væsentligt mere vanskeligt at fastholde 
mændene end kvinderne, men har de først opnået en vis anciennitet i branchen fastholdes 
de, og ikke nok med det de drages mod lederstillingerne. Sidst men ikke mindst ses det, at 
ældre ansatte i denne delbranchen er meget lettere at fastholde end deres yngre kollegaer, 
dvs. opnår medarbejderne først en vis anciennitet, er det meget sandsynligt, at de bliver til 
pensionsalderen. 

Mange tidligere undersøgelser peger på, at et rekrutteringsproblem i branchen truer, og at 
vanskelighederne ikke kommer til at være et midlertidigt problem. Rekrutteringsproble-
merne skal samtidigt ses i lyset af, at der er risiko for, at en forholdsvis stor del af de an-
satte vil forlade branchen efter kortere eller længere beskæftigelse som følge af den relati-
ve høje beskæftigelse på arbejdsmarkedet generelt. Inden for plejehjem og hjemmepleje er 
gennemtrækket mere udpræget end i sundhedsbranchen som helhed. Eksempelvis kan 
nævnes, at i perioden fra 1999 til 2001, forlod 22 % af de kvindelige og 35 % af de mand-
lige ansatte denne underbranche (ibid. 130). Det er særligt inden for det første arbejdsår, at 
de ansatte er sårbare, herefter øges fastholdelsen i ansættelsen, i takt med at årene går. Der 
er altså en vis flugt fra branchen, men sammenlignet med andre brancher behøver det ikke 
at være alarmerende. Set i lyset af potentielle fremtidige rekrutteringsproblemer kan flug-
ten dog vise sig at være et større problem for denne branche, end den vil være for brancher 
med et mindre rekrutteringsbehov. 

En grovskitse over hovedtyper af arbejdskraft inden for branchen kan se således ud: 

• ”Sigøjnere”, personer i overgangsjob – det vil sige studerende og andre, der bru-
ger ansættelsen i branchen som overgang til andre brancher. 

• Erhvervsuddannede – det vil sige unge, primært kvinder i 20’erne, som har gen-
nemgået erhvervsuddannelserne. 

• Stationære arbejdere, der ser jobbet som ”den trygge havn” – det vil sige dem, der 
rekrutteres, når de er omkring 40 års alderen, og som ønsker at forblive i bran-
chen, ofte ufaglærte kvinder (ibid. 133). 
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De ansattes alder er helt afgørende for, om de bliver i ansættelsen eller ej. Aldersgruppen 
mellem 40 – 60 år er de absolut mest stabile ansatte i social- og sundhedsbranchen, hvor-
imod de under 25-årige og de 25-30-årige er sværere at fastholde. Generelt viser tallene, at 
nordjyske kvinder generelt er mere stabile end landsgennemsnittet på tværs af aldersgrup-
perne. Set i lyset af de ovennævnte rekrutteringsbehov nu og i fremtiden kan det blive 
særdeles problematisk, at de medarbejdere, som kan fastholdes i branchen, primært er de 
medarbejdere, der rekrutteres som 40-årige, idet den periode, hvor de er aktive i branchen, 
er væsentlig kortere, end den vil være for en 25-årig, der ønsker at blive i faget hele sit 
arbejdsliv (ibid. 131). 

Uddannelsesbaggrund 

Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter blev refor-
meret i 1991. Uddannelserne blev styrket, og der blev lavet en bro til de videregående ud-
dannelser. Reformen var et forsøg på at skaffe mere prestige til arbejdsområdet og at hæve 
kvaliteten i arbejdet.  

En tredjedel af de ansatte i branchen har ingen erhvervsuddannelse, men udelukkende 
grundskole eller ungdomsuddannelse. I Nordjylland anvendes der ikke i stor grad uuddan-
net arbejdskraft på plejehjemmene og i hjemmeplejen, men uddannelsesniveauet er gene-
relt lavere her end i social- og sundhedsbranchen generelt. Det skyldes, at der kun er gan-
ske få med mellemlange (f.eks. sygeplejersker) og lange uddannelser (f.eks. læger) ansat i 
denne del af branchen. I Nordjyllands amt har kvinderne opnået en betydelig stigning i 
kompetenceniveau, hvilket indikerer, at en stor del af arbejdsstyrken har gennemgået SO-
SU uddannelserne efter reformen. 

Det er næsten udelukkende kvinder, som melder sig til og gennemfører social- og sund-
hedshjælper- og assistentuddannelserne. Inden for hjemmepleje og plejehjem er således 
mere end 95 % af de ansatte kvinder (ibid.7). 
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Kapitel 2. Casestudier 

En kursus- og efteruddannelseskonsulents optik 
Det følgende afsnit er et billede af branchen ud fra en nøglepersons, en konsulent fra kur-
sus- og efteruddannelsesbranchens, optik. Udsagnene heri tjener den funktion at få et ind-
blik i hvordan en af dem, som i fremtiden skal være med til at kvalificere udbuddet af ud-
dannelser i Nordjylland, ser branchen. Udsagnene og holdningerne heri er ikke udtryk for, 
hvorledes alle uddannelsesudbydere ser på branchen, men de anvendes som indledende 
inspirationskilde til denne brancheanalyse af social- og sundhedsbranchen. Der postuleres 
således ikke repræsentativitet m.h.t. synspunkterne. 

Nøglepersonen er konsulent ved en institution der udbyder kurser til de centrale faggrup-
per. Konsulenten vil i det følgende refereres til som K. 

K samarbejder på interviewtidspunktet med to kommuner i Nordjylland om kvalificering 
og efteruddannelse. Fælles for de to kommuner er de aktuelle udfordringer i forbindelse 
med kommunesammenlægningerne, og i mindre grad også privatiseringen inden for bran-
chen, som dog anses for at være en stor kommende udfordring. Mange af de ydelser, bran-
chen udbyder kan nu og i fremtiden, udliciteres til private firmaer. Det sker ikke kun i de 
større byer, men er ligeledes en stigende tendens i udkantsområderne. Disse privatiserings-
trusler er begyndt at optage ledelsen i nogle dele af branchen, her er man klar over, at man 
må indrette sig på konkurrence i fremtiden. K’s arbejde i den ene kommune omfatter alle 
faggrupper, lige fra ældrechefen, ledelsen, sygeplejersker, økonomaer, socialpsykiatrien, 
social og sundhedshjælpere og – assistenter, servicepersonale til køkkenpersonale. Den 
service, borgeren bliver tilbudt, afhænger af alle faggruppernes samlede indsats, derfor har 
man i denne kommune valgt at inddrage alle medarbejdere i opkvalificeringen. 

Arbejdsglæde 

Det er K’s opfattelse, at en stor del af den arbejdsstyrke, der arbejder i ældrebranchen, er 
dem, der tidligere arbejdede som ufaglærte på regionens fabrikker. Disse jobs findes ikke 
mere, så SOSU er det eneste alternativ. En ofte mødt holdning er: hvis du ikke kan finde 
ud af andet, så kan du altid blive ansat i ældreplejen. Konsekvensen er mangel på faglig 
stolthed og arbejdsglæde. Det er derfor tvingende nødvendigt at gøre arbejdet i denne 
branche mere attraktivt. K oplever, at flere giver udtryk for, at de skammer sig over deres 
arbejde og skjuler deres uniform og skilt, hvis de møder bekendte. De vil ikke ”reklamere” 
med deres arbejde: ”Det kan enhver blive…” Altså et meget negativt image for arbejdet i 
branchen. 

Det er K’s opfattelse, at en vigtig faktor i at nedbringe sygefraværet i branchen er ”ar-
bejdsglæde”. Derfor mener K, at et stort centralt spørgsmål i branchen lige nu er: 

”Hvordan får man skabt en arbejdsglæde, så de, der kommer på arbejde, har 
det så godt, at sygestatistikken den går nedad?” 

Noget af det, K oplever, som ødelægger arbejdsglæden, er blandt andet nedskæringer, og 
at de ansatte føler, de skal løbe stærkt for at nå at udføre deres arbejdsopgaver. Arbejds-
presset gør, at det kan være svært at fastholde og rekruttere arbejdskraft. Nedskæringer, 
øget arbejdspres samt øget kontrol synes at hænge sammen. 
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Det er nemmere at rekruttere fleksibelt personale i byerne end i yderområderne. Det er K’s 
indtryk, at flere af dem, der arbejder i branchen generelt, men særligt i yderområderne, har 
arbejde her, fordi der ikke er andet arbejde at få. K har talt med mange mennesker i bran-
chen, der ikke brænder for at ”gøre en forskel” og yde omsorg. Der er ikke tale om nogen 
omsorgsrationalitet. K problematiserer i samtaler med personalet på afdelingerne denne 
opfattelses betydning for den enkeltes selvbillede, og den heraf følgende manglende 
korpsånd, der udelukker gnist og gejst. 

K pointerer, at den manglende gnist hos de ansatte ikke kun har konsekvens for de ansatte 
selv, men også i høj grad for de mennesker, som skal modtage servicen. De kan jo tydeligt 
mærke forskel på, om personalet er der af lyst eller af tvang. Fornemmelsen af tvang frem 
for lyst stiger jo længere ud i yderområderne, man kommer. Det er K’s opgave at finde ud 
af, hvordan han så kan være med til at skabe den arbejdsglæde, der skal til for at ændre 
serviceniveauet og nedbringe sygefraværet. En af de ting, som er med til at højne arbejds-
glæden, er, at efterhånden som de store institutioner differentieres, og der laves små bo-
enheder, så kan man i stigende grad lave selvstyrende grupper, der selv kan definere den 
service, de ønsker at levere i forhold til de behov, brugerne har. Det vil sige større disposi-
tionsmulighed over udførelsen af egne arbejdsopgaver. Det er i denne proces ofte sådan, at 
ledelsen i første omgang ikke er gearet til at fralægge sig det ansvar, der skal til, og så er 
det det, K arbejder med i ledergrupperne. Det er K’ erfaring, at mange afdelinger ”blom-
strer” efter denne øvelse. 

Den private branches fremvækst  

Den private del af branche er ikke så veletableret i Nordjylland i endnu. Aalborg by ligner 
hovedstaden med mange private udbydere, hvorimod der i yderområderne (eksempelvis 
Løgstør eller Fjerritslev) ikke er helt det samme udbud endnu, men det er på vej. ”Blæk-
sprutten” i Nørresundby dækker på nuværende tidspunkt et meget stort område. ”Blæk-
prutten” tilbyder rengøring, madudbringning, medicinudlevering og personlig pleje, det vil 
sige stort set samme tilbud som kommunerne. K mener, at det primært er faglærte, der 
arbejder for ”Blæksprutten” eller personer, der er i gang med at blive faglærte. 

Nye kompetencer 

Evnen til at forandre sig er den måske vigtigste kompetence at have i fremtiden – men 
tryghed er også vigtigt for medarbejderne, da de skal lære at turde begå fejl sammen med 
andre på det faglige felt, hvor de er. Det skal være legitimt at være usikker. Motivationen 
må være, at man har været med til at gøre en forskel, at man ikke er ligegyldig. Indflydel-
se på egen dagligdag, medbestemmelse og ansvar kombineret med personlige og faglige 
kvalifikationer er grundlaget for et godt arbejdsliv. K oplever, at der er stor modstand mod 
kurser, der sigter mod generelle kompetencer (FVU f.eks. dansk/engelsk/pc), når forløbe-
ne indledes, men at de fleste overvinder det og bliver glade for kurserne. Edb er ny verden 
for især de ældre medarbejdere. Nye kompetencer synes vanskelige at erhverve. 

Problemerne/udfordringerne 

Hvis K går de ansatte ”på klingen”, indrømmer de, at 60-70 % af det, de gør i dagligdagen 
(rutiner), gøres for deres egen og ikke for brugernes skyld (med henblik på at lette arbejdet 
ex vagtplaner). Det vil ikke kunne lade sig gøre med fremtidens brugere, der vil have dif-
ferentieret service. K nævner, at omstillingen til de fremtidige brugere vil give nye møde-
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tidspunkter, andre typer vagtplaner samt andre arbejdsformer, der måske ikke vil have en 
gennemgående rutine. Medarbejderne skal altså lære at leve med opbruddet og leve med 
det i tiden, der kommer. 

Øvelsen bliver også at gøre serviceområdet attraktivt for de nye ældre brugere, derfor skal 
medarbejderne ikke vælge faget af nød, men fordi de gerne vil. Alternativt må arbejdsste-
det være med til at skabe mening i arbejdet for dem, der er ”nødt” til at arbejde i denne 
branche. 

En ukendt faktor, som fylder rigtig meget, men som der ikke tales så meget om, er de på-
rørende. Mange medarbejdere giver udtryk for, at pårørende er meget krævende. Nogle 
steder er det ikke brugernes krav eller behov, der volder problemer, men de pårørendes 
krav. Der går tid fra brugerne til at håndtere konflikter og konfrontationer med de pårø-
rende, og disse konflikter har personalet brug for at lære at håndtere bedst muligt. 

Det største problem i hjemmeplejen er nok set fra en brugervinkel, at der konstant anven-
des afløsere. De ældre mister deres tryghed og de nære relationer til dem, der kommer i 
deres hjem. Mange steder sætter man ikke afløseren ind i en fastansats skema, men flytter 
vedkommende rundt fra dag til dag. Økonomistyring gør det umuligt at fastansætte afløse-
re. Man arbejder derfor meget i enheder for at begrænse gennemgangen af personale i dag-
ligdagen. Det er vigtigt, at man sammensætter disse teams så alle nødvendige kompeten-
cer er repræsenterede. Derudover skal disse teams lære at overlappe hinanden i arbejdet, 
frem for at lade faggrænser forhindre flow i arbejdet. Det er ikke umiddelbart en selvfølge 
i dag, hvor der holdes meget på faggrænser, hvilket gør systemet stift. At gøre systemet 
fleksibelt vil formodentlig skabe arbejdsglæde og frigøre ressourcer til at lave bedre ser-
vice. 

Ændringerne skal komme fra oven, fra ledelsen og nedefter. Nogle steder er processerne 
hen i mod differentiering af pleje og arbejdsopgaver allerede begyndt, gerne i kombination 
med en proces hen i mod selvstyrende teams. Lederne har så behov for at lære at støtte 
denne udvikling. 

Kommunesammenlægningen 

Det er K’s opfattelse, at kommunesammenlægningen kommer til at koste både hoveder og 
kvalitet. K har kendskab til, at sammenlægningen f.eks. kommer til at betyde, at f.eks. 
hjælpemiddelcentralerne lægges sammen, hvorved tiden, mellem man rekvirerer et hjæl-
pemiddel og til, det ankommer, bliver alt for lang, en konsekvens heraf kan blive ham-
string af hjælpemidler. En anden ting er, at køkkener flyttes sammen, hvorved maden skal 
transporteres længere i termokasser. Nogle af kommunerne på vestkysten har i forvejen 
store afstande mellem brugerne, og det vil blive vanskeligt, hvis maden skal transporteres 
længere, end den bliver nu. Nogle medarbejdere vil ikke kunne skifte arbejdsplads alene 
pga. af transport. Hvis man ingen bil har, vil en arbejdspladsflytning i områder med dårlig 
infrastruktur reelt set koste en medarbejder arbejdet. Hvis kommunesammenlægningerne 
betyder, at mange medarbejdere får øget transport til arbejdes, kan det få som konsekvens, 
at gennemstrømningen øges. 

Opsamling 

K beskriver en branche, der er præget af, for det første at personalet har valgt at arbejde 
der af mangel på bedre alternativer, dvs. det er svært for de enkelte institutioner at have en 
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klar rekrutteringsstrategi. Yderligere tegnes et billede af en branche, der kræver såvel pro-
cesafhængige som procesuafhængige kvalifikationer, og som er præget af faggrænser, 
hvad der også giver sig udslag i, at den funktionelle fleksibilitet ikke er stor. Den udfor-
drer altså såvel medarbejdernes arbejdsevne som deres arbejdsvilje, men tilsyneladende 
uden at understøtte nogle af dem nævneværdigt. For det andet af mangel på arbejdsglæde, 
som skyldes generelle nedskæringer med øget arbejdstempo til følge, høje krav fra brugere 
og især pårørende og ikke mindst mangel på selvbestemmelse i udførelsen af jobbet, idet 
ledelserne tilsyneladende også har svært ved at give ledelseskompetence fra sig. Det kan 
pege hen imod, at branchen har en stor opgave ifht. at arbejde med fastholdelse af perso-
nalet, da den nuværende fastholdelse først og fremmest hænger sammen med mangel på 
alternativer. For det tredje en høj gennemsnitsalder, og mange medarbejdere der overvejer 
snart at gå på efterløn, hvilket peger på, at der skal tænkes over strategier til nyrekruttering 
til branchen. For det fjerde begyndende konkurrence fra en privat branche, der fortrinsvis 
tiltrækker faglærte dvs. de bedst kvalificerede, hvilket yderligere fremhæver behovet for at 
arbejde med rekruttering men nok så meget med fastholdelse og udvikling af medarbej-
derne. Især fastholdelsen og udviklingen af medarbejderne står i fokus, idet arbejdsglæden 
og –tilfredsheden er meget lav. K beskriver en udtalt nedvurdering og utilfredshed med 
egen indsats blandt medarbejderne. Yderligere beskrives en udtalt brug af afløsere, der 
hindrer et tillidsfuldt forhold mellem brugerne og medarbejderne samt en tiltagende uhen-
sigtsmæssig brug af arbejdskraftressourcerne, idet medarbejderne især i yderområderne 
tilbringer mere og mere tid på vejene, delvis som følge af kommunesammenlægningerne. 

Case A - Land kommunen 
De følgende 4 cases er fra samme kommune, derfor indledes afsnittet med en opridsning 
af de forskellige overordnede rammer, der er fælles for de fire cases. 

Kommunen, som casene stammer fra, er en mindre Nordjysk kommune med ca. 8000 ind-
byggere, som strækker sig over et relativt stort geografisk område. Forvaltningen, hvor de 
fire cases er hjemmehørende, rummer alle de opgaver, som kommunen har i forbindelse 
med ældrepleje og handicappede, så som visitation, plejehjem, hjemmehjælp, aktivitets-
center, centralkøkken, servicegrupper, teknisk hjælp til handicappede, beskyttede boliger 
m.m. 

Den følgende analyse vil centrere sig omkring aktivitetscenteret, hjemmeplejen, central-
køkkenet samt visitation. 

Særligt for denne kommune, og for andre mindre kommuner i regionen med relativ stor 
befolkningsspredning, er, at en del af budgettet til driften af ældreplejen går til at betale 
for, at medarbejderne kører lange afstande mellem brugerne, såkaldt ”vejtid”. Dette pro-
blem vil sandsynligvis ikke blive mindre som følge af strukturreformen, idet kommunen 
bliver sammenlagt med andre kommuner, som har tilsvarende store afstande mellem bru-
gerne. En centralisering af forvaltningerne og de forskellige servicefunktioner vil i stedet 
betyde mere tid på vejene for de ansatte.  

Forvaltningslederen, som er den øverste leder af alle funktionerne i forvaltningen, har det 
overordnede personaleansvar samt ansvaret for at implementere de politisk besluttede ni-
veauer for service til brugerne inden for det budget, som er til rådighed. I forvaltningen er 
der mange forskellige faggrupper, så som social- og sundhedshjælpere og -assistenter, 
sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, køkkenassistenter, økonomaer, pædagoger 
samt forskellige faggrupper inden for håndværkere og servicepersonale i øvrigt.  
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Rekruttering 

Forvaltningen opslår ledige stillinger i aviser, på internettet eller hos social- og sundheds-
skoler, men de forsøger først og fremmest altid at tilbyde deres elever/praktikanter et job, 
hvis det er muligt. Der findes social- og sundhedsskoler i nærheden, hvilket betyder, at der 
er en del indbyggere i området, der enten har eller relativt let kan få en social- og sundheds 
uddannelse. 

Lederen af forvaltningen har ikke problemer med at rekruttere personale til at arbejde i 
hjemmehjælpsgrupperne – social- og sundhedshjælpere - men har problemer med at skaffe 
tilstrækkeligt med medarbejdere med social- og sundhedsassistentuddannelsen. Forvalt-
ningslederen mener selv, at noget af denne rekrutteringsproblematik skyldes, at kommu-
nen har relativt mange sygeplejersker ansat – i forhold til andre kommuner – og det kan 
gøre det svært for social- og sundhedsassistenterne at få de opgaver, hvor faggrænserne 
mellem assistent og sygeplejerske overlapper hinanden. Det vil være mere attraktivt for 
assistenter at arbejde i nabokommuner, hvor der ikke er så mange sygeplejersker ansat, 
idet deres arbejdsfelt vil være mere varieret der. I kommunen er der en skarp afgrænsning 
mellem faggrupperne, en afgrænsning det har været nødvendigt at indføre for at undgå 
konflikter mellem de forskellige professioner. 

Det er meget vigtigt for ældreforvaltningen at have kvalificeret og erfarent personale, som 
er i stand til at håndtere forskellige situationer på egen hånd. Loyalitet spiller også en stor 
rolle, men det er ikke så stort et problem ifølge lederen, idet de fleste af medarbejderne bor 
i nærområdet og nærer modvilje mod at skulle pendle til arbejde, og de finder derfor ikke 
et job uden for kommunen attraktivt. Forvaltningens behov for rekruttering kan illustreres 
således: 

Oplandskommunen 

 Relativt brede kvalifikationer  Relativt smalle kvalifikatio-
ner 

Relativt højt 
rekrutteringsbe-
hov  

 Social- og sundhedsassistenter 

 
 

Relativt lavt 
rekrutteringsbe-
hov 

 Sygeplejersker 
 Økonomaer 
 køkkenassistenter 
 Ergoterapeuter,  
 fysioterapeuter 
 social pædagoger 

 Social- og sundheds 
hjælpere 

 

For seks år siden var det sådan, at forvaltningen selv ansatte de elever, der var behov for, 
og de elever, som ønskede at arbejde inden for faget, blev sendt på skole for at få social- 
og sundhedshjælper uddannelsen. Strategien var dengang at ansætte modne medarbejdere, 
som var bosat i kommunen – filosofien var, at denne type medarbejdere var lettere at fast-
holde, var mere loyale og for de flestes vedkommende var ovre fasen med små børn og 
dertilhørende mange sygedage. Nu, efter erhvervsskolereformen, er det blevet sådan, at de 
fleste, som ønsker social- og sundhedsuddannelserne, begynder deres vej ind i faget på 
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skolen og først derefter søger ansættelse i kommunerne. Reformens hensigt var at få flere 
unge ind i faget, og procentdelen af unge i faget er da også steget. Konsekvensen er imid-
lertid, at en stor del af dem, som gennemfører uddannelserne, er meget unge og ikke som 
udgangspunkt bor i den kommune, de bliver ansat i, hvilket lederen anser for at være pro-
blematisk i forhold til at fastholde den nye arbejdskraft. Endnu en konsekvens er, at poa-
ching3 mellem kommunerne er blevet et problem. 

Det er lederens opfattelse, at hans medarbejdere er mennesker, der kan lide at arbejde i 
denne branchen, men han kender til andre kommuner, hvor en del af medarbejderne er 
rekrutteret gennem AF fra andre fag og måske derfor ikke har et ønske om at arbejde i 
branchen, men ikke har et valg. I denne kommune er der ingen arbejdsløse social- og 
sundhedsuddannede, og lederen er overbevist om, at de, der søger ind i branchen, har et 
ønske om at blive. Samtidig vedkender han sig, at alternative arbejdsmuligheder inden for 
andre fag er få, idet der i området ikke er mange alternativer for kvinder til arbejde i æl-
dre- og handicapplejen. 

Fastholdelse - udvikling 

I de sidste tre år har forvaltningslederen valgt at prioritere at bruge en del ressourcer på at 
udvikle personalets personlige kompetencer og udvikling – man har vekslet mellem at 
fokusere på faglige og personlige opkvalificeringsforløb, således at medarbejderne løben-
de opdateres på begge fronter. Denne uddannelsesstrategi er et led i at fastholde medarbej-
derne, lederen udtrykker det således: 

”Vi har lige lavet et lillebitte projekt, hvor alle folk får et tre dages kursus, nu 
her, igen i samarbejdsrelationer i forhold til den gruppe, det team, de arbejder 
i. Og det har været efterspurgt hos medarbejderne, og det er også noget vi gør 
for at prøve at gøre det attraktivt at være her. Prøve at få folk til at udvikle sig 
i det de arbejder med, så de synes at de har bedre… har bedre indflydelse… 
oplevelse af at have bedre indflydelse på deres job situation. Og at de bedre 
kan samarbejde omkring det, det tror vi også giver et bedre resultat i den sidste 
ende”.  

Uddannelsesprojektet skal ses som et forsøg på at imødekomme medarbejdernes behov for 
at have disposition over deres arbejde, at have ansvar og medbestemmelse, så de kan opnå 
den arbejdsglæde, som er afgørende i forhold til at fastholde dem på længeres sigt. En 
sidegevinst kan være, at sygefraværet formindskes, hvilket igen vil give medarbejderne 
større frirum i tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver. 

Forvaltningslederen mener, at budgettet til at finansiere efteruddannelse af medarbejderne 
burde være større, end det er i dag.  Han fortæller, at hans forvaltning har haft nogle ekstra 
ressourcer at bruge på at opkvalificere medarbejderne, og at han som følge heraf har ansat 
en uddannelseskoordinator. Beslutninger om hvilke kurser, medarbejderne kan tilbydes, er 
en fælles opgave for forvaltningslederen og mellemlederne. Den mest anvendte kursusud-
byder er AMU, fordi forvaltningen så kan få de fleste af sine udgifter til kursusaktivitet 
refunderet. 

                                                 
3  Poaching: egl. krybskytteri men bruges om det fænomen, at en arbejdsgiver ”hugger” en arbejdskraft, 
som en anden arbejdsgiver har uddannet. 
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Forvaltningen har mange mellemledere, cirka 20 i alt. De mange mellemledere er for for-
valtningslederen en måde at sikre, at arbejdet rundt om i underafdelingerne kan gennemfø-
res med et minimum af konflikt. De fleste medarbejdere arbejder ”uden for” forvaltnin-
gens kontorer i teams, som består af mere eller mindre autonome grupper eksempelvis i 
hjemmeplejen, hvor arbejdet udføres i brugernes private hjem. Dette nødvendiggør mel-
lemledere i hvert team, idet forvaltningslederen ikke er i daglig berøring med disse med-
arbejdere. En del ressourcer bliver derfor brugt på at uddanne mellemlederne til at kunne 
håndtere konflikter, både mellem medarbejdere i grupperne og på tværs af grupperne – 
eksempelvis mellem de forskellige faggrupper, men også i forhold til utilfredse brugere. 
Hvis konflikter ikke kan løses af de ansvarlige mellemledere, forsøger forvaltningslederen 
at løse dem selv eller ved hjælp af psykologer, terapeuter eller lignende. 

Afvikling - seniorpolitik 

I forvaltningen vil ca. 20 % af medarbejderne have mulighed for at gå på efterløn inden 
for de næste 3-4 år. Forvaltningslederen sætter stor pris på de ældre medarbejdere, fordi de 
i hans øjne er en stabil og erfaren gruppe. Han vil gerne fastholde de ældre medarbejdere, 
men har ingen særlige økonomiske midler til at finansiere seniorpolitikker. I forvaltningen 
forsøger man at planlægge det daglige arbejde sådan, at medarbejderne kan skånes for 
særligt belastende arbejde, hvis det er nødvendigt. Denne politik gælder dog ikke kun de 
ældre medarbejdere, men hele medarbejdergruppen. En stor del af medarbejderne – ikke 
medregnet de administrative medarbejdere – er ansat på nedsat tid, i gennemsnit 28-30 
timer om ugen. Specielt nedsat arbejdstid for ældre medarbejdere er derfor ikke noget, 
man har forsøgt sig med i kommunen.  

Medarbejderne er ansat på nedsat tid som en fleksibilitetsstrategi, idet arbejdskraftbehovet 
varierer meget i løbet af døgnet. Fra tidlig morgen til lige over middag er der stor arbejds-
intensitet, men i eftermiddagstimerne, frem til aftenvagterne tager over, er der et langt 
mindre behov for arbejdskraft. Man har derfor valgt at ansætte medarbejdere til de timer, 
hvor der er brug for megen arbejdskraft. Dvs. en form for temporær fleksibilitet kombine-
ret med horisontal funktionel fleksibilitet, idet de deltidsansatte samtidig anvendes som 
vikarer for andre medarbejdere eller løbende bliver sendt rundt, hvor der er brug for dem. 
De deltidsansatte bliver anset for at være kernearbejdskraft, og som nævnt tidligere er det 
ikke let at erstatte disse medarbejdere.  

Det hører til sjældenhederne, at medarbejdere bliver afskediget. De medarbejdere, der for-
lader forvaltningen, er enten frivillige jobskiftere eller ældre medarbejdere, som går på 
efterløn eller pension.  

I forvaltningen har man således valgt, at en stor del af personalet, primært social- og sund-
hedshjælpere/assistenter og køkkenpersonale, ikke arbejder i fuldtidsstillinger. Det er en 
fleksibilitetsstrategi, som skal imødegå det meget varierende behov for arbejdskraft i løbet 
af døgnet og måske også medarbejdernes præferencer. Strategien betyder, at det er muligt 
at have mange medarbejdere på arbejde om morgenen, men at man ikke har lønudgifter til 
dem om eftermiddagen, når behovet for arbejdskraft er mindre – typisk vil de møde kl. 7 
og have fri kl. 13. I aftenvagterne anvendes et lignende system. Fleksibilitetsformen kan 
kategoriseres som temporær fleksibilitet med et element af funktionel horisontal fleksibili-
tet, forstået på den måde, at ansatte med den samme type jobfunktioner hjælper hinanden i 
situationer med stort arbejdspres. Det skal nævnes, at der er tale om kernearbejdskraft og 
ikke vikarer. 
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Case A 1 – Aktivitetscenter  
I denne case indgår tre ansatte ved kommunens aktivitetscenter. De ansatte er alle kvinder 
og mellem 50 og 63 år gamle. Fælles for de interviewede er, at de alle kommer fra andre 
brancher eller jobsituationer forud for deres indtræden i social- og sundhedsbranchen. To 
af de interviewede har været hjemmegående, dels for at passe børnene dels som medhjæl-
pende hustruer på familiens landbrug. De tre interviewede har forskellige faglige indgange 
til branchen, idet 1 er uddannet social- og sundhedshjælper, 1 er håndarbejdslærer med 
speciale i plejehjemsterapi, og den sidste er ufaglært, men løbende sidemandsoplært på 
arbejdspladsen. 

Organisation og arbejdsdeling 

Aktivitetscentret er et tilbud til alle ældre over 60 år samt handikappede, som har behov 
for at tilbringe nogle timer uden for hjemmet hver dag. Dette tilbud giver de ældre og de 
handikappede større mulighed for at blive i eget hjem frem for at flytte på plejehjem.  De 
interviewede ansattes arbejdsopgaver relaterer sig til en gruppe af svage ældre, som har 
særlige behov, og de strækker sig fra højtlæsning, servering af kaffe og mad, deltagelse i 
kortspil til personlig hygiejne i forbindelse med toiletbesøg m.m. Det primære formål er at 
interagere med de ældre for at stimulere dem socialt. Brugerne af aktivitetscentret er dels 
de svage ældre, men også raske ældre, der bruger husets forskellige aktiviteter (håndarbej-
de, håndværk, kortklubber mv.). De svage ældre er som oftest så dårlige, at det ikke er 
muligt at lave andre aktiviteter med dem end dem, der er nævnt i det ovenstående, men få 
gange om året arrangeres sociale arrangementer og udflugter. 

Aktivitetscentret har fire ansatte plus køkken- og rengøringspersonale. Centeret er belig-
gende i en større bygning, der huser både lægekonsultation, et plejehjem, et centralkøkken 
og hjemmeplejen.   

Personaleanvendelse og -planlægning 

Aktivitetscenteret modtager løbende nye brugere fra plejehjemmet, og det sker indimel-
lem, at de ansatte på plejehjemmet eller i hjemmeplejen glemmer at videregive vigtig in-
formation om brugeren til de ansatte på aktivitetscentret. Ofte er det sådan, at brugerne 
selv er for svage til at informere om medicinske forhold som f.eks. diabetes, og de er ofte 
også for svage til at fortælle om sig selv, om deres pårørende, og hvad de kommer fra. 
Denne type information er essentiel for medarbejderne i aktivitetscenteret i forhold til at 
sikre, at brugeren modtager den service, som han eller hun har krav på. De ansatte på akti-
vitetscentret fortæller, at denne mangel på information skyldes det faktum, at deres job og 
arbejdsopgaver ”ikke regnes for noget” af de andre social- og sundheds faglige ansatte. De 
tre ansatte i aktivitetscenteret angiver, at deres motiver for at vælge at arbejde på aktivi-
tetscenteret er, at der her er mulighed for at give den opmærksomhed og omsorg til de 
ældre og handicappede, som der ikke er tid til i hjemmeplejen og på plejehjemmene. På 
aktivitetscenteret har de ansatte en stor grad af frihed til at disponere deres egen arbejds-
dag og mulighed for interaktion med kollegaer og brugere, de fungerer som selvstyrende 
team i dagligdagen, kun ved større beslutninger involveres forvaltningslederen. 
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Personalepolitiske strategier 

Den overordnede personalepolitiske strategi er som beskrevet generelt for forvaltningen: 
udpræget anvendelse af deltidsansættelse for at koncentrere arbejdskraftforbruget om 
spidsbelastningstidspunkterne. Konkret på aktivitetscentret betyder det dog arbejde i dag-
timerne på hverdage og ingen vagter. Vi vil karakterisere fleksibiliteten som temporær 
med lidt horisontal funktionel fleksibilitet i form af, at medarbejderne selv klarer afløsning 
ved sygdom. I lyset af de ansattes alder synes en seniorpolitik at være nødvendig, men 
som vi skal se nedenfor synes den at være fraværende. 

De tre ansatte i aktivitetscentret har forskellige forestillinger om, hvordan deres dagligdag 
ser ud om 10 år. Medarbejder A forventer at forblive i sin nuværende ansættelse frem til 
pensionsalderen. Hun kunne godt tænke sig at gå på efterløn, men hun forventer ikke, at 
det vil være en mulighed, når hun selv når efterlønsalderen. Hun er meget glad for sit ar-
bejde og interaktionen med kollegaerne betyder meget for hende. Hvis det var muligt for 
hende at få nedsat arbejdstid, ville hun gerne forblive på arbejdsmarkedet frem til pensi-
onsalderen.  

Medarbejder B er sikker på, at hun vil gå på efterløn, når hun fylder 60 år. Hun forklarer 
dette med, at hun og hendes mand ikke vil lide nogen økonomisk nød, fordi hendes mand 
arbejder fuld tid, samtidig med at de driver et landbrug. Hendes primære grund til at ville 
forlade arbejdsmarkedet er, at hun ikke ønsker selv at være ældre end de brugere, som 
aktivitetscenteret henvender sig til. Medarbejder B arbejder på nuværende tidspunkt på 
reduceret tid, yderligere reduceret arbejdstid ændrer ikke ved hendes beslutning om at gå 
på efterløn. Også hun er meget glad for sit job og for interaktionen med sine kollegaer, 
men muligheden for at gå på efterløn er mere attraktiv end at blive. 

Medarbejder C har haft sin debut på arbejdsmarkedet relativt sent i forhold til de andre, og 
det betyder, at hun ikke har betalt bidrag til efterlønnen længe nok til, at hun ret til at be-
nytte sig af denne. Hun er nødt til at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalderen. På 
nuværende tidspunkt arbejder hun 37 timer om ugen og har ingen ønsker om at komme på 
nedsat tid. På den ene side ville hun gerne have mere tid til sit privatliv, men på den anden 
side nyder hun hver eneste dag, hun er på arbejde. C forestiller sig, at efterløn og pension 
vil lede til ensomhed og dovenskab, og det vil hun for alt i verden ikke udsættes for.    
Medarbejder C kan siges at være låst fast på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen, 
men på den anden side ville hun ikke, ifølge eget udsagn, benytte sig af hverken efterløn 
eller seniorordninger. Hun er ligeledes meget glad for sit job og sine kollegaer. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

Medarbejderne på aktivitetscenteret bliver løbende tilbudt kurser og efteruddannelse. Som 
eksempel kan nævnes, at en af medarbejderne er blevet uddannet til at kunne varetage en 
opgave som decentral ”høreomsorgskonsulent”, hvilket indebærer udskiftning af batterier, 
mindre reparationer samt indsendelse af defekte høreapparater til fabrikanterne m.m.  

Medarbejderne er glade for at komme på kursus, men det er ikke muligt at få alle de kur-
ser, som de er interesserede i, på grund af forvaltningens budget. Medarbejderne fortæller, 
at de har deltaget i kurset ”klar til fremtiden”, som handler om følgerne af strukturrefor-
men; ”samarbejde og konflikt” samt en række kurser af ren faglig karakter så som første-
hjælp, demens, diabetes, handicappedes behov m.m. Kurserne er dels initieret af ledelsen 
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ud fra arbejdspladsens behov for kvalifikationer (top-down), og dels fra medarbejdernes 
(bottom-up) egne oplevede behov for opkvalificering. 

Opsamling 

Umiddelbart har denne arbejdsplads ingen rekrutteringsproblemer, strategien er temporær 
fleksibilitet, dog er der ikke tale om døgnskift, idet arbejdet er koncentreret til dagtimerne, 
kombineret med en vis horisontal funktionel fleksibilitet, idet medarbejderne afløser hin-
anden i fraværssituationer.  

De anvendte kvalifikationer kan i høj grad siges at være procesuafhængige, idet medarbej-
dernes indstilling, motivation og ansvarsbevidsthed er de væsentligste, jf. deres vidt for-
skellige faglige baggrunde. Dog er der også tale om procesafhængige kvalifikationer med 
krav om vurderende handlen og selvstændig tænkning i forhold til den enkelte brugers 
behov og opfyldelsen heraf. Det væsentligste for medarbejderne i jobbet er således heller 
ikke det faglige indhold i jobudførelsen, men samværet med kollegerne. Derfor oplever de 
også glæde ved at gå på arbejde, hvilket umiddelbart kan synes at være i modstrid med 
K’s beskrivelse af manglen på arbejdsglæde, imidlertid må vi skelne mellem glæde ved at 
gå på arbejde og glæde ved det udførte arbejde. Medarbejderne her er først og fremmest 
glade for den daglige interaktion med deres kolleger. De oplever derfor heller ikke et be-
hov for yderligere kvalificering for at klare det daglige arbejde, men ser kursusaktivitet 
som et stimulerende afbræk i deres hverdag. Samtidig oplever de en nedvurdering af deres 
faglighed fra andre personalegrupper, men til gengæld er deres muligheder for selv at di-
sponere over arbejdstilrettelæggelsen, interagere med hinanden og udnytte deres kvalifika-
tioner relativt gode. 

Intet tyder på, at VEU anvendes strategisk som led i en fastholdelses/udviklingsstrategi, 
hvortil retfærdigvis skal bemærkes at medarbejderne heller ikke ytrer noget ønske herom. 
Der foregår løbende uddannelsesaktivitet, men denne er dels bundet til virksomhedsspeci-
fikke kvalifikationer og dels er der tale om en overvejende top-down tilgang, idet kurserne 
for størstedelens vedkommende er initieret af ledelsen kombineret med en udbudsmodel, 
og budgettet synes at sætte grænserne frem for strategien. Der satses således først og 
fremmest på AMU kurser, der giver adgang til lønkompensation. Dog skal fremhæves, at 
hele området åbenbart har været præget af konflikter generelt og mellem de forskellige 
faggrupper specielt, hvorfor der er iværksat en kursusrække, som alle medarbejdere har 
deltaget i med succes. Det kan vel karakteriseres som et fastholdelses- og udviklingstiltag. 

Case A 2 – Hjemmepleje 
I denne case indgår tre medarbejdere i en af kommunens hjemmehjælpsafsnit. Medarbej-
derne, herefter benævnt M1, M2 og M3, er alle sidst i halvtredserne.  M2 er uddannet so-
cial- og sundhedsassistent, M1 og M3 er uddannet social- og sundhedshjælpere. Alle tre 
arbejder i 32 timers stillinger i dagvagt med regelmæssige weekendvagter. Der er bred 
enighed om, at en 37 timers stilling ville være for hård, og der er ikke nogen af de tre, som 
har ønsker i den retning. 

De har haft forskellige veje ind i faget, M2 har arbejdet i detailhandlen i Norge i mange år, 
men er flyttet til Danmark sammen med sin danskfødte mand. Social- og sundhedsuddan-
nelsen har hun fået i Danmark i en relativ sen alder. Valget af denne uddannelse skete, 
efter at hun havde arbejdet i en periode som ufaglært på et plejehjem. 
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M3 har tidligere arbejdet som dagplejemor og ganske kortvarigt på fabrik. I forbindelse 
med en nedgang i antallet af dagplejebørn blev hun ledig. M3 ønskede at undgå at skulle 
arbejde på fabrik og ville gerne arbejde med mennesker og have indhold i sin hverdag, så 
valget om at indtræde i social- og sundhedsbranchen lå ligefor. 

M1 har arbejdet i branchen siden 1979, men har indimellem haft afstikkere til andre typer 
af arbejdspladser så som fjerkræslagteri, sygehus og truckkørsel på et lager. Hun har dertil 
gået hjemme i en periode. Hun er vendt tilbage til social- og sundhedsbranchen, fordi hun 
savnede sit arbejde her. 

Organisation og arbejdsdeling 

Arbejdsfunktionerne og opgaverne for de tre består i at hjælpe ældre brugere, som bor i 
eget hjem, med opgaver, som de ældre ikke selv kan håndtere længere. Det kan være per-
sonlig hygiejne eller praktisk hjælp i form af rengøring m.m. De distrikter, som de tre kø-
rer i, er relativt store, hvilket betyder, at en ikke helt lille del af arbejdstiden går med at 
køre fra en bruger til en anden. 

Personaleanvendelse og -planlægning 

M2 er meget begejstret for sit arbejde og for sine kollegaer. Da hun stod over for at skulle 
påbegynde social- og sundhedsuddannelsen, var hun meget skeptisk, idet hun ikke havde 
siddet på skolebænken i over 30 år. Hendes lyst til arbejdet og en massiv støtte fra kolle-
gaer og en mellemleder gjorde imidlertid, at hun kunne tage mod til sig og gennemføre 
uddannelsen. Adspurgt om der var noget hun ville ændre, eller om der var noget, som 
kunne være bedre på hendes arbejde, er hendes klare svar, at hun er meget tilfreds med 
tingenes tilstand. 

M3 er vendt tilbage til branchen, efter at hun har haft mindre afstikkere til andre brancher. 
Hun har ”brug for indhold” i sit arbejde, og det synes hun, at hun har i sit nuværende job. 
M3 er meget glad for sit arbejde og sine kollegaer. Hun beskriver, at der er en livlig kom-
munikation i løbet af dagen og en fleksibilitet mellem dem, således at de hjælper hinanden 
ved spidsbelastninger. Hun forudser, at meget kommunikation i fremtiden bliver via com-
putere, og hun er indstillet på at lære at bruge disse, når det bliver nødvendigt. M3 har en 
oplevelse af, at de faggrupper, som samarbejder omkring hjemmehjælpen fungerer godt. 
Hun husker, at da social- og sundhedsassistent uddannelsen blev introduceret, forløb sam-
arbejdet ikke så godt i begyndelsen, men at disse vanskeligheder nu er ryddet af vejen. 
Konflikter i forbindelse med arbejdet handler primært om kommunikation med visitatio-
nen, hvor hun har en oplevelse af, at de ældre ikke altid får bevilliget den hjælp, som hun 
mener, de har brug for. 

M1 er ligeledes glad for sit arbejde og for sine kollegaer, som spiller en stor rolle. Hun 
fortæller, at der er problemer med at finde afløsere, førhen var det altid social- og sund-
hedsuddannede, der fungerede som afløsere, men i takt med at det er blevet stadigt van-
skeligere at rekruttere unge ind i faget, anvendes der oftere og oftere ufaglærte. Hun me-
ner, at forklaringen er, at de unge ikke orker/har mulighed for at arbejde i aften-, natte- og 
weekendvagter. M1 fortæller, at over halvdelen af hendes kollegaer – ansat i døgnplejen - 
er over 55, og hun forudser, at det vil få alvorlige konsekvenser, når denne store gruppe 
forlader arbejdslivet. I M1’s afdeling benytter man sig ikke så ofte af afløsere, idet de er 
gode ”til at stå sammen og hjælpe hinanden”. Dette betyder i praksis, at de løber lidt stær-
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kere, når der mangler en kollega – altså en slags selvvalgt temporær fleksibilitet. Samtidig 
beskriver M1, at arbejdsopgaverne skal udføres i et stadigt hurtigere tempo, samtidig med 
at brugerne bliver stadig dårligere og har mere brug for hjælp end før. Hun har det skidt 
med, at hun ikke er i stand til at yde den hjælp og den omsorg, som hun føler, brugerne har 
behov for. M1 mener, at arbejdsmiljøet bliver psykisk hårdt, fordi de ansatte primært er 
kvinder, der gerne vil yde en service, der ligger ud over, hvad kommunen kan og vil betale 
for. De unge medarbejdere har det ikke så dårligt, i og med at de ikke i deres arbejdsliv har 
oplevet en tid, hvor man ydede en bedre service. M1 er begyndt at få helbredsmæssige 
følger af det hårde arbejde. 

Personalepolitiske strategier 

Arbejdspladsen har svært ved at rekruttere afløsere, hvorfor disse er ufaglærte. Fleksibili-
tetsformen er temporær: deltidsansættelser med weekend vagter og højere tempo ved syg-
dom. 

M1 har foruden sin stilling som social- og sundhedshjælper også en funktion som tillids-
mand. Hun er af den holdning, at der mangler en formaliseret seniorpolitik i kommunen. 
Det er hendes opfattelse, at hvis kommunen vil holde på sine medarbejdere i fremtiden, så 
er den nødt til at få en fungerende seniorpolitik. Hun mener, at de vigtigste elementer i en 
seniorordning vil være mulighed for fleksibel arbejdstid og mulighed for overflytning til 
andre, mere skånsomme, arbejdsopgaver. M1 er overbevist om, at kommunen ikke har 
tænkt så langt som til, at en del af medarbejderstaben forsvinder inden for overskuelig 
fremtid, og at der derfor, når denne krise opstår, ikke er en plan for, hvordan situationen 
skal løses. At dette er påkrævet fremgår ellers af de ansattes alder, og det bekræftes af ne-
denstående medarbejderudsagn. 

M1 har overvejet at blive handicaphjælper, men hun mener selv, at det er for sent for hen-
de at skifte spor nu. Hun har derfor planer om at gå på efterløn, når hun fylder 60 (om 4 
år), idet hun forudser, at hun ikke vil være i stand til at udføre sit arbejde til den tid, idet 
hun, som nævnt, er begyndt at få helbredsmæssige følger af arbejdet. Hun fortæller også i 
den forbindelse, at hun har mange fritidsinteresser som hun gerne vil bruge mere tid på. 
Hun er ikke afvisende overfor at fortsætte sit arbejdsliv, hvis hun kunne få ansættelse 
f.eks. i aktivitetscenteret eller andre lettere arbejdsopgaver. Hun kunne også godt forestille 
sig at få afsat timer af sin arbejdstid til at gå en tur med brugerne eller tage dem med ind 
på aktivitetscenteret. M1 mener, at sådanne opgaver kombineret med fritagelse fra tids-
presset ville betyde, at hun ville forlænge sit arbejdsliv. 

M2 er ked af, at kommunesammenlægningerne kommer til at betyde, at der vil blive lavet 
om på strukturen i hjemmeplejen, hun ville have foretrukket, at tingene forblev, som de er. 
Hun er ikke bange for at miste sit job i den forbindelse, for hun kan se, at der er stor brug 
for hende og hendes kollegaer.  Hun har ikke mulighed for at gå på efterløn, idet hun ikke 
har kunnet nå at spare op til dette i sit arbejdsliv i Danmark. Hun forventer derfor at fort-
sætte sit arbejdsliv, til hun fylder 65, hvilket hun ikke ser som noget problem, idet hun i 
Norge først kunne være blevet pensioneret som 67-årig. Hun håber, hun vil kunne gå lidt 
ned i timer, hvis hun skulle komme til at døje med helbredet. M2 fortæller, at hendes om-
rådeleder er meget omsorgsfuld og forsøger at aflaste personalet mest muligt, og at M2 
derfor er tryg ved at fortsætte sit arbejdsliv her. M2 har ingen planer om stillings- eller 
arbejdspladsskift i den resterende del af sit arbejdsliv. 
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M3 ønsker ikke at skifte arbejde eller fag i den resterende del af sit arbejdsliv. Hun vil 
gerne fungere som vikar i andre døgnskift eller på plejehjem, men vil beholde sit faste job 
i det daglige. M3 har en forventning om, at hun vil gå på efterløn, når hun bliver 60. Hun 
har ikke truffet den endelige beslutning endnu. Hun angiver, at motivationen for at stoppe 
sit arbejdsliv er, at hun og hendes mand sideløbende driver et landbrug, og at hun gerne vil 
have tid til at passe det og haven og for at have mulighed for at tilbringe tid sammen med 
børnebørnene. Hun har ikke lyst til at slippe arbejdet med ældrepleje helt og forestiller sig, 
at hun vil bruge tid på at være besøgsven. Hun giver udtryk for, at hun vil savne kontakten 
med brugerne og specielt den sociale interaktion med kollegaerne. M3 åbner dog op for en 
mulighed for at forlænge sit arbejdsliv, hvis hun kunne få mulighed for mindre belastende 
arbejdsopgaver og nedsat tid.  

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

M3 er jævnligt på kursus sammen med sine kollegaer – i øjeblikket kører et kursusforløb 
under titlen ”Klar til fremtiden”, som skal forberede medarbejderne i kommunen på de 
ændringer, som sker i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Derudover har M3 
være på kursus i at anvende IT og håndtering af forskellige tekniske hjælpemidler i plejen. 
M3 er glad for at lære nyt, men efteruddannelse er ikke afgørende i forhold til hendes ar-
bejdsglæde og motivation for at blive på arbejdsmarkedet frem for at gå på efterløn. 

M2 har været på de samme kurser som M3 og fortæller, at ældreområdet i kommunen har 
en velfungerende rotationsordning, når medarbejderne skal på kursus – vagterne klares 
ved, at de tilbageværende medarbejdere dækker disse. Medarbejderne bliver lønkompen-
seret for den ekstra arbejdstid.  

M1 elsker at være på kursus og lære nyt, hun fortæller, at hun altid har haft mulighed for 
at deltage i de kurser, som hun har bedt om. Kurserne har handlet om demens, samtaler 
omkring døden, aktivering af brugere, IT og tillidsmandskurser hos fagbevægelsen. Hun 
har også overvejet at uddanne sig til social- og sundhedsassistent, men hun gør det ikke, 
fordi hun ikke synes at uddannelsen står mål med, hvad hun ville opnå af ansvar og ar-
bejdsopgaver som assistent. 

Opsamling 

Denne arbejdsplads har alene problemer med at rekruttere afløsere. Der anvendes tempo-
rær fleksibilitet, arbejdskraften især anvendes i spidsbelastningstidspunkterne, hvilket og-
så indebærer weekendvagter for alle ansatte. 

De anvendte kvalifikationer er en blanding af procesafhængige og procesuafhængige, idet 
der kræves en sundhedsuddannelse som grundlag med nogle veldefinerede kvalifikationer, 
men også motivation, ansvarsbevidsthed og fleksibilitet. I forhold til de procesafhængige 
kvalifikationer stilles krav til såvel vurderende handlen som til selvstændig tænkning for-
stået som evne til at indleve sig i de mange forskellige brugere og deres behov, som hver 
enkelt medarbejder kommer i kontakt med. Medarbejderne har da også en faglig stolthed, 
idet det vigtigste for dem er at yde brugerne en god service, noget der efter deres opfattel-
se ikke længere er muligt pga. nedskæringer kombineret med stadigt dårligere brugere. 
Graden af dispositionsmulighed er inden for en given ramme høj, men samspilsmulighe-
derne er ikke store, da hver især kører alene rundt til brugerne. Mulighederne for at bruge 
sine kvalifikationer er store men begrænses af et højt arbejdstempo. Muligheden for at 
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udvikle sine kvalifikationer synes ikke overvældende, men efterspørges til gengæld heller 
ikke af medarbejderne, der er glade for at lære nyt, uden at det dog er et krav. 

Der synes ikke at eksistere hverken rekrutterings-, fastholdelses- eller afviklingsstrategi på 
trods af begyndende rekrutteringsvanskeligheder samt medarbejdernes alder. Tillidsman-
den peger f.eks. på et stort uløst behov for en seniorpolitik. 

Alle medarbejdere tilbydes VEU, fortrinsvis AMU kurser, der giver lønkompensation. 
Uddannelsesstrategien synes at være en top-down model kombineret med en udbudsmo-
del, idet ledelsen dels initierer uddannelsesforløb for alle dels accepterer redskabskurser 
efter medarbejderens eget valg. 

Case A3 - Centralkøkken 
I denne case indgår der to ansatte ved kommunens centralkøkken. Den ene er ansat som 
køkkenassistent, M1, og den anden, M2, er ansat som leder af køkkenet, men hjælper også 
med i de daglige opgaver i køkkenet. I centralkøkkenet er der i alt ansat 9 køkkenassisten-
ter, en elev, en kok og en i arbejdsprøvning. De ansatte møder tidligt om morgenen og går 
hjem lige over middag. M1 er uddannet husholdningstekniker og har forud for denne an-
sættelse arbejdet som medhjælpende hustru på et landbrug – kombineret med at være 
hjemmegående husmor, og herefter har hun været ansat hos en slagter. 

M2 er uddannet økonoma og har arbejdet på forskellige større køkkener. Forud for denne 
ansættelse arbejdede hun som leder af et centralkøkken i en nabokommune. 

Organisation og arbejdsdeling 

Køkkenet leverer måltider til kommunens ældre, ældrecentrene, et plejehjem samt aktivi-
tetscentrets cafe.  I alt laver centralkøkkenet dagligt mad til 200- 220 mennesker. Køkke-
net laver to varme retter til frokost, og derudover kan brugerne bestille en kold ret til af-
tensmad. Til beboerne på plejehjemmet laves der måltider til hele døgnet. Systemet med at 
forberede alle måltider på en gang, betyder, at de ansatte har tidligt fri hver dag, og det er 
noget, de sætter meget pris på. Forvaltningslederen vil gerne ændre på denne arbejdstid og 
gøre den mere fleksibel, men det er ikke muligt på grund af det varierende behov for ar-
bejdskraft i løbet af dagen, særligt i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Forvaltningsle-
deren har diskuteret et andet system med tillidsmændene, et system der ændrer arbejdsti-
den for en del af medarbejderne (det nuværende kombineret med 11- 18 skift eller lignen-
de), men denne løsning er blevet afvist af tillidsmændene. Ændringer i arbejdstid kan også 
betyde, at det bliver svært at rekruttere nye medarbejdere, idet det at få fri tidligt hver dag 
ifølge medarbejderne er et af aktiverne ved at arbejde i centralkøkkenet. Lederen af køk-
kenet, M2, beskriver, at det allerede er svært at finde elever til køkkenet, og at de derfor er 
nødt til at forsøge at skaffe nye medarbejdere fra andre køkkener i området. Manglen på 
elever er generel i hele køkkenbranchen – hvilket gør det svært for alle at skaffe nye med-
arbejdere. 

Personaleanvendelse og –planlægning 

Medarbejderne i køkkenet har ikke en fast arbejdsfunktion, idet der er indført et rotations-
system, som betyder, at medarbejderne jævnligt skifter mellem funktionerne i køkkenet. 
Medarbejderne er meget glade for denne ordning, ifølge M1 ser de det som motiverende 
for at udføre deres arbejde. Gennem disse rotationsrutiner minimeres de skader/ubehag, 
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der følger af ensformige arbejdsopgaver. Medarbejderne bliver oplært til at kunne fungere 
funktionelt, horisontalt fleksibelt, primært gennem sidemandsoplæring. At skifte arbejds-
station højner også de ansattes muligheder for at interagere med hinanden ikke kun fagligt 
om opgaveløsningen, men også socialt, idet de ansatte kan tale sammen på tværs af funk-
tionerne, ikke kun med sidemanden, men også med de øvrige kollegaer. 

Personalepolitiske strategier 

M1 fortæller at hun arbejder 35 timer om ugen, men det er noget relativt nyt, idet hun ind-
til for kort tid siden kun arbejdede 30 timer om ugen. Hun ville gerne have fuld tid, men 
det er ikke muligt inden for de timerammer, som er gældende i køkkenet. M1 har omkring 
25 minutters transport til og fra arbejde. I køkkenet er det en del af arbejdet at have week-
endvagter, men M1 har ikke noget imod dette, idet hun har mere fritid nu, end da hun og 
hendes mand drev et landbrug sammen. På spørgsmålet om hvorvidt det er hårdt at have 
weekendvagter, svare hun: 

”Men igen, vi har været selvstændige, vi har skullet arbejde hver eneste dag, 
så altså det synes jeg ikke. Det er der nogen der synes, det ved jeg godt, men 
det synes jeg ikke det er.” 

For M1 er kvalitet i arbejdslivet, nu hvor hun nærmer sig de 50 år, ikke et spørgsmål om 
adgang til eksempelvis seniorordninger, men det at kunne få et fuldtidsjob. For hende og 
de andre medarbejdere i køkkenet er arbejdet tilfredsstillende og ikke for fysisk krævende, 
og de seneste års erfaringer er, at mange ønsker at blive, til de skal pensioneres. M1 har 
således heller ingen specifikke planer om at gå på efterløn, og hun ikke ser frem til at skul-
le pensioneres. M1 vil meget gerne fortsætte med at arbejde indtil hun bliver 65, hvis hen-
des helbred tillader det, og hun nævner i denne forbindelse, at hun har en kollega, der lige 
er gået på pension som 69-årig. M1 er åben overfor andre jobs, hvis en god mulighed skul-
le vise sig. 

M2 vil gerne fortsætte sin ansættelse, efter kommunerne er lagt sammen og gerne som 
leder af et centralkøkken. På interviewtidspunktet var det endnu ikke afgjort, om hun skul-
le fortsætte sin ansættelse.  

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

M2 beskriver, hvordan arbejdspladsen tidligere var domineret af sladder, ifølge hende, et 
typisk problem på en arbejdsplads med mange kvindelige ansatte. Som et forsøg på at 
dæmme op mod sladderen og den heraf følgende mobning har alle medarbejderne været 
igennem et kursus i, hvordan man løser konflikter og samarbejder om at løse opgaver. Det 
har været en stor del af lederens opgaver at løse konflikter mellem personalet. Køkkenle-
deren har været ansat i køkkenet godt et år, og i den tid har hun gennemført rotationssy-
stemet og dæmmet op for de konflikter, der var mellem de ansatte. Der er enighed om, at 
centralkøkkenet er blevet et meget bedre sted at arbejde som følge af disse tiltag. 

M2 er meget glad for, at hun er blevet ansat som leder af centralkøkkenet. Hun var blevet 
arbejdsløs efter mange år som leder af et stort centralkøkken i en stor kommune. Da flere 
køkkener skulle lægges sammen for at rationalisere, tabte hun kampen om den nye leder-
post. Efterfølgende havde hun svært ved at finde en ny ansættelse, sandsynligvis fordi hun 
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er 56 år. For hende er ansættelsen i centralkøkkenet måske ikke så prestigefyldt som hen-
des tidligere job, men det har tilladt hende at genindtræde på arbejdsmarkedet. 

M2 har deltaget i mange relevante kurser ud over sin lederuddannelse. Hun understreger, 
at hun gerne deltager i faglige kurser, også selv om det betyder, at hun må gøre det i friti-
den. Hun er interesseret i alle former for uddannelse, som kan lette/effektivisere hendes 
arbejdsopgaver og holde hende opdateret med ny viden inden for hendes felt. 

M1 vil rigtig gerne deltage i kurser, som kan give hende flere kvalifikationer. Hun er be-
vidst om, at flere kvalifikationer kan hjælpe hende til at få et andet job, evt. som leder. 
Hun vil gerne have et job, som er knap så hårdt, som hun oplever køkkenarbejdet, fordi 
hun forventer at kunne blive på arbejdsmarkedet i flere år. Som noget nyt er køkkenet ble-
vet udstyret med computere, og M1 er begejstret for at opleve, at computerne kan lette 
arbejdet. Hun vil gerne deltage i endnu flere kurser i IT, men der er ikke økonomi til mere 
kursusaktivitet. Manglen på efteruddannelse kan godt kommet til at betyde, at M1 vil søge 
andet arbejde for at få muligheden for mere faglig og personlig udvikling.    

Opsamling 

Denne arbejdsplads er temporært fleksibel kombineret med horisontal funktionel fleksibi-
litet, idet der er indført en rotationsordning, der betyder, at alle medarbejdere kan udføre 
alle funktioner i køkkenet. Den temporære fleksibilitet med kun deltid, og arbejdstiden 
placeret først på dagen, ser ud til at kunne give problemer, selv om den lige p.t. er populær 
blandt medarbejderne, dels fordi medarbejderne gerne vil have mulighed for fuldtid, dels 
fordi ledelsen gerne vil have indført flere forskellige vagter. Der er rekrutteringsproblemer 
ift. at få elever til køkkenet, og disse problemer kan forværres af en ændring i arbejdstiden 
iflg. køkkenlederen. 

De anvendte kvalifikationer er overvejende procesafhængige, og alle ansatte har en faglig 
uddannelse inden for området. I modsætning til de tidligere omtalte arbejdspladser vægter 
det faglige indhold også højere her. Medarbejderne er interesserede i faglig opkvalifice-
ring og nævner, at de ikke helt gode muligheder herfor kan betyde, at de søger andet job. 
Samspilsmulighederne synes store, og det vægter også positivt hos de ansatte. 

Rotationsordningen kan ses som en fastholdelsesstrategi, da arbejdsklimaet før indførelsen 
heraf var dårligt. Alle medarbejdere har ligeledes deltaget i det fælles kommunale forløb 
om samarbejde og kommunikation, også et led i en strategi for at bedre arbejdsklimaet og 
dermed fastholde medarbejderne. 

På arbejdspladsen anvendes fortrinsvis sidemandsoplæring til udvikling af de virksom-
hedsspecifikke kvalifikationer. Kombineret med en top-down model for uddannelse med 
en antydning af individualiseringsmodel: visse kurser må de ansatte tage i deres fritid. 
Igen er det budgettet, der sætter rammerne for uddannelsesaktiviteten og ikke en bevidst 
strategi for udvikling af medarbejderne. 

Case A4 - Visitation 
I denne case indgår der 1 medarbejder ud af de to, som er ansat i forvaltningens visite-
ringsafsnit. M er oprindeligt uddannet basis sygeplejerske og har efterfølgende uddannet 
sig til anæstesisygeplejerske og sygeplejelærer. Hun har haft stillinger som bedriftssyge-
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plejerske4, været gruppeleder for en gruppe hjemmesygeplejersker og været afdelingssy-
geplejerske. Hun har været uddannet inden for sygeplejen i godt 30 år. M har altid været 
glad for at arbejde med at sætte projekter i gang, og derfor har hun skiftet stillinger efter-
hånden, som hun blev involveret i nye ting. Hun har arbejdet som visitator i denne kom-
mune i 2 ½ år og var den første visitator efter den nye servicelov, hvor visitation er adskilt 
fra udfører5. 

M blev uddannet sygeplejerske, fordi det var det, hendes mor gerne ville, at hun skulle, og 
det faktum, at man fik løn under uddannelsen var vigtig, idet M er ud af en søskendeflok 
på syv. Samtidig med arbejdslivet har M fået to børn og desuden hjulpet sin mand med at 
drive deres fælles landbrug. Hun har nu 58 km fra sit hjem til sit nuværende arbejde, hvis 
visitationsafdelingen flyttes til nabokommunens administrationsbygninger, så vil hun få 
yderligere 30 km til arbejde, og det er hun ikke sikker på, at hun har lyst til. M vurderer, at 
hun har gode chancer for at få et nyt job qua sin store alsidige erfaring. M har under alle 
omstændigheder svært ved et job med for mange gentagelser og rutiner, så hun regner ikke 
med at blive i stillingen frem til pensionsalderen. Det er vigtigt for M at have fri, når hen-
des familie har fri, så hun vil ikke søge stillinger med weekend- og natarbejde. 

Organisation og arbejdsdeling 

Den interviewede medarbejders nuværende arbejde er i hovedtræk bestemt lovmæssigt 
inden for serviceloven for ældreservice. Konkret består hendes arbejde i at besøge menne-
sker, der har behov for hjælp, lave en konkret individuel vurdering af deres behov og her-
efter vurdere hvilken hjælp, der kan gives inden for den aktuelle lovgivning. Dertil kom-
mer en del administrativt arbejde med at føre journaler og henvende sig til de instanser, 
som skal udføre den hjælp, der er brug for så som hjemmepleje og hjemmesygepleje. Ar-
bejdet kan til tider være meget stressende, idet der mange gange om dagen er enten perso-
nale eller pårørende, der ringer vedrørende justeringer af hjælpen. M har, som nævnt, kun 
en direkte kollega, men samarbejder med alle faggrupperne i forvaltningen.  

Personalepolitisk strategi 

M synes, hendes arbejdsplads generelt er god, og at hun har den ledelsesmæssige opbak-
ning, hun har brug for. Hun synes, indholdet i arbejdet er godt, og hun er glad for sine kol-
legaer. På minussiden er, at kommunen råder over dårlige edb-systemer, som vanskeliggør 
arbejdet med journalføringen, og at der ikke er økonomi til den hjælp, som man måtte øn-
ske at kunne tilbyde kommunens borgere. 

M har prøvet at være ansat i en deltidsstilling, og det brød hun sig ikke om, fordi hun ikke 
følte, at hun ”hørte rigtigt til”. Hun erkender dog, at hun ikke kan blive ved med at holde 
til at skifte arbejde og starte nye projekter op i det tempo, som hun hidtil har gjort. En 
smule daglig nedsat tid ville være ideelt. M har ingen intentioner om at gå på efterløn, hun 

                                                 
4  En bedriftssygeplejerske arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder, indretning af arbejdspladser, jobro-
tation, lave målinger af indeklima m.m. 
5  Før var det sådan at hjemmeplejen selv stod for at bestemme hvor mange timer, der skulle bruges på at 
dække behovene hos de ældre, og hvad ligeledes disse timer skulle koste. Adskillelsen i myndighed og udfø-
rer betyder, at man nu aftaler, hvor meget hjælp man vil give, og hvad det må koste for at kunne have mere 
kontrol med budgetterne. 
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ser efterlønnen som en ”brandforsikring”, hun håber, hun ikke får brug for. En seniorpoli-
tik ville derfor være et godt led i en fastholdelsesstrategi. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

M mener, at hun har fået de kurser, hun har bedt om. Hun synes, det ville være hensigts-
mæssigt med en mere formaliseret personalepolitik, idet den lille kommunes personalepo-
litik er præget af, ”vi finder ud af det”. Kurserne bliver ikke tilbudt, hun må selv være ak-
tiv og bede om dem (bottom-up). 

Opsamling 

Her er tale om en ganske speciel arbejdsplads med kun to ansatte med meget selvstændige 
arbejdsfunktioner, dvs. en høj grad af dispositionsmulighed, men noget ringere samspils-
muligheder, dog samarbejdes med mange andre grupper i forvaltningen. Der kan ikke si-
ges noget om rekrutteringssituationen ud over den generelle for kommunen, at der ikke er 
mangel på sygeplejersker. 

De anvendte kvalifikationer er overvejende procesafhængige men også procesuafhængige, 
idet de sygeplejefaglige kvalifikationer i høj grad kombineres med f.eks. egen motivation 
og ansvarsbevidsthed. De procesafhængige kvalifikationer indeholder krav om vurderende 
handlen og krav til selvstændig tænkning f.eks. i forhold til social indleven og forståelse 
for borgernes situation. Medarbejderen vægter jobbets faglige indhold og føler, at ram-
merne for at yde den bedst mulige service ikke altid slår til. 

Der synes at være total mangel på personalepolitisk strategi og også uddannelsespolitisk 
strategi, idet medarbejderne selv må bede om kurser, en blanding af bottom-up og indivi-
dualiseringsmodel. 

Case B 1 Hjemmepleje 
Case B er særlig i sin form, idet den beskriver 2 forskellige afdelinger i en større oplands-
kommune: B1, som bygger på interview med en leder af hjemmeplejen (L2), og B2, som 
udgøres af interviews med medarbejdere fra et aktivitetscenter. Baggrunden for denne 
opbygning er, at lederen for aktivitetscenteret skulle have været interviewet, men fik sy-
gepasningsorlov, efter interviewaftalen var truffet. Derfor blev L2 interviewet som midler-
tidig leder af aktivitetscenteret, men det, han beskriver, er ikke aktivitetscentret, men 
hjemmeplejen, som han er leder af. Det var inden for tidsrammen ikke muligt at træffe 
aftaler med L2s ”egne” medarbejdere i hjemmeplejen, derfor beskrives to cases: hjemme-
plejen ved lederinterviewet og aktivitetscentret ved medarbejderinterviews. 

Organisation og arbejdsdeling 

L2 er leder af hjemmeplejen i et deldistrikt i en mellemstor nordjysk kommune. L2 er le-
der for ca. 50 medarbejdere, som dækker hjemmeplejen i området med godt 170 brugere. 
L2 har ikke ledelsen over det administrative personale, men udelukkende plejepersonalet. 
L2 har haft denne stilling i knap et år, og i den periode er der ansat yderligere personale til 
gruppen. Tidligere havde L2 samme type stilling, men i en anden del af kommunen. I for-
bindelse med strukturreformen og kommunesammenlægningerne er L2 blevet flyttet til 
denne del. 
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Personalet består af hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Hjem-
mehjælperne er dem, som har den gamle uddannelse. De tre faggrupper har forskellige 
arbejdsopgaver, men på enkelte områder er der flydende faggrænser.  

Medarbejderne er opdelt i teams, ikke selvstyrende men ”medstyrende” i den forstand, at 
de er afhængige af hinanden. Teamstyringen er stadig under udvikling, men det er L2s 
opfattelse, at denne struktur fungerer godt. Assistenterne i hver gruppe fungerer som ad-
ministrative koordinatorer, laver vagtskemaer m.m. Dertil kommer en stedfortræder, som 
koordinerer mellem grupperne.  

Medarbejdersammensætningen i L2’s gruppe er spredt aldersmæssigt, men der er en for-
holdsmæssig stor andel af ældre medarbejdere. L2 skønner, at 50 % af medarbejderne er 
over 50 år. Den store andel af ældre ser L2 ikke som et problem nu og her, men kan godt 
se, at det kan blive et problem på sigt. Medarbejderne forlader generelt ikke arbejdsplad-
sen, når de fylder 60, men bliver gerne, til de er 62. Derudover er det L2s oplevelse, at de 
medarbejdere, som er i starten af 50érne nu, ikke har de samme slidskader, som de ældre 
medarbejdere har nu, og derfor kan de blive ved længere. Enkelte medarbejdere fortsætter, 
til de bliver 65, nogle af økonomiske grunde og andre, fordi de gerne vil fortsætte med at 
gå på arbejde.  

De fleste af medarbejderne bor i umiddelbar geografisk nærhed af arbejdspladsen, dvs. i 
kommunen. I forhold til karriereskiftere oplever L2, at det særligt gælder mænd. L2 har 
relativt mange mænd ansat (i forhold til kommunen generelt), og de kommer alle fra andre 
fag/brancher. Det er svært at være mand i denne verden, ifølge L2 giver det andre udfor-
dringer end for de kvindelige ansatte, f.eks. er brugerne i begyndelsen meget skeptiske 
overfor, at det er mænd, som skal yde dem personlig pleje. Erfaringen er, at det er meget 
svært for mændene at træde ind på området, men når først de får skabt sig tillid, er de til 
gengæld meget værdsatte hos brugerne. 

De fleste af medarbejderne er fuldtidsansatte, men det er muligt for de ansatte at få nedsat 
tid.  

Personaleanvendelse og -planlægning 

Kommunen har en overordnet personalepolitik, som udstikker de rammer, som afdelin-
gerne skal køre efter. Herudover har lederen en række politikker, som er indført i samar-
bejde med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten. Medarbejderne spørges 
også til råds, eksempelvis kan nævnes ”garanti fri”, som betyder, at hvis medarbejderne 
beder om fri fire uger før, så er de garanteret, at de kan holde fri som ønsket. Lederen for-
søger, så vidt det er muligt, at sætte medarbejderne i fokus og forsøger at give dem det, de 
beder om inden for de formelle rammer – L2s motto er ”glade medarbejdere giver tilfredse 
borgere”. Sidegevinsten er et lavere sygefravær. 

Rekruttering sker via en venteliste, L2 har ingen rekrutteringsproblemer, idet der er man-
ge, som ansøger om at arbejde på netop denne arbejdsplads. Når der skal findes nye med-
arbejdere, ser L2 på de modtagne ansøgninger og finder en, som passer ind i gruppen. I 
afdelingen er der også en kontinuerlig uddannelse af elever, hvilket også er med til at sik-
re, at der fortsat er mulighed for at rekruttere arbejdskraft nok.  I kommunen er der en fæl-
lesaftale, som betyder, at medarbejdersammensætningen skal være 1/3 assistenter og 2/3 
hjælpere. 
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L2 oplever yderst sjældent, at medarbejdere rejser fra arbejdspladsen, hvis det sker, er det 
på grund af længerevarende sygdom, eller fordi medarbejderen går på efterløn. Denne 
gode statistik, oplever L2, er speciel for netop denne afdelings medarbejdere og ikke for 
kommunen generelt. L2 forklarer, at de gamle hjemmehjælperuddannede, som har arbej-
det i 25-30 år er meget slidte, og at det sker, at de må afskediges på grund af sygdom. Nye 
tekniske hjælpemidler løser nogle af problemerne med nedslidning, men ikke alle. Der er 
ikke forekomst af store arbejdsskader, men der er en del mindre arbejdsskader hvert år. 
Ofte er det ikke slidskader, men uheld hvor medarbejderne falder under udførelsen af de-
res arbejde. I afdelingen benytter man sig meget af forflytningsinstruktører for at undgå 
belastningsskader hos medarbejderne.  

Afdelingen skal administreres som en selvstændig virksomhed, det vil sige, at det er L2’s 
opgave at få afdelingen til at give overskud. Hvis afdelingen får underskud, kan pengene 
ikke hentes andre steder end i afdelingen selv, det vil sige via fyringer eller forringelse af 
service. Det positive ved denne ordning er, at det er muligt for L2 selv at bestemme, hvad 
noget af et evt. overskud skal anvendes til. Overskuddet anvendes ikke som sådan til at 
betale for opkvalificering af medarbejdere, dette finansieres på anden vis, men benyttes til 
at betale for medarbejderpleje og bonusordninger. 

L2 anser personalemøder som værende spild af tid. Begrundelsen for dette synspunkt er, at 
der dels er for mange medarbejdere til, at der kan være en flydende dialog, og dels at det 
ikke fungerer som beslutningsorgan efter hensigten, idet ”tre sidder og snakker mens re-
sten sidder og nikker, man får ikke deres mening ud af dem”. I stedet anvender L2 team-
møder og andre former for møder, hvor der maks. er 10 mennesker rundt om bordet, idet 
det er hans oplevelse, at disse former afstedkommer den mest optimale kommunikation.  

Personalepolitiske strategier 

L2 er opsat på, at kompetencen skal være ude hos brugerne og ikke inde på kontoret, og 
derfor prioriterer han, at medarbejderne skal have så højt et kompetenceniveau som mu-
ligt. L2 tilbyder så vidt muligt uddannelse, gerne i form af intern oplæring. Det er L2s 
opfattelse, at denne investering i tid kan betale sig i forhold tilfredsheden hos medarbej-
derne og kvaliteten i opgaveløsningerne. I forbindelse med kurser benyttes sjældent aflø-
sere. Midlertidige ansættelser benyttes udelukkende i forbindelse med sommerferie – el-
lers anvender man, så vidt det er muligt, eget personale, som så arbejder over. Er der akut 
brug for afløsere, benytter man sig af et privat vikarbureau. L2 samarbejder tæt med to 
lederkollegaer, som har samme stilling som L2 selv, og det er primært mellem disse tre 
afdelinger, at man dækker hinandens behov for afløsere. I tilfælde af nedgang i antallet af 
brugere hos den ene leder ”lånes” medarbejderne ud til de andre ledere, således at det 
undgås at opsige medarbejdere. Medarbejderne er ikke glade for at blive ”lånt ud”, men 
foretrækker denne model frem for at blive ”hyre og fyret”.  

L2 fortæller at afdelingen løbende opdaterer de tekniske hjælpemidler, som man benytter i 
arbejdet, for øjeblikket handler det om at indføre PDA hos alle medarbejdere. Ikke alle 
medarbejdere er glade for denne fornyelse, men de fleste har taget godt imod dem. Det 
faktum, at de fleste af medarbejderne ikke i forvejen anvender pc eller mobiltelefoner, gør, 
at læringsprocessen går så langsomt, at L2 i øjeblikket ikke kan se fordelen ved at indføre 
PDA systemet. Medarbejderne gennemgår et kursus i brugen af PDA, men endnu er der 
ikke nogen målbar fordel. Et andet aspekt er, at medarbejderne kender til eksempler fra 
andre kommuner, hvor PDA systemet har betydet, at medarbejderne ikke længere skal 
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møde ind på arbejdspladsen – og dermed har interaktion med hinanden – men bliver bedt 
om at køre direkte ud til brugerne hjemmefra. L2 er opmærksom på, at medarbejderne 
frygter denne konsekvens, men mener ikke selv, at det er fremtiden. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

Det er L2s opfattelse, at medarbejderne ikke altid ved, hvad de gerne vil have eller har 
brug for, når det kommer til efteruddannelse. Generelt er arbejdsstedet afhængig af de 
kurser, som tilbydes inden for fagområderne, og man benytter primært en bestemt SOSU-
skole. Foruden faglige kurser, som man primært benytter, gennemføres der også personli-
ge udviklings kurser på tværs af medarbejderstaben – senest kurset ”fra ord til handling”, 
et kommunikations kursus, som sigter mod at gøre medarbejderne bedre til selv at løse 
konflikter. Kurset er udarbejdet af et konsulentfirma, men selve gennemførslen har man i 
kommunen selv stået for. Kurset har været suppleret af et lederkursus, som er forløbet 
sideløbende. L2 mener, at dette kursus har været en stor succes, og at det har haft stor be-
tydning for den måde, hans medarbejdere omgås hinanden på i hverdagen efterfølgende. 

L2 beskriver, at der er en pæn andel af hans ældre medarbejdere, som har forladt skole-
bænken i 7. klasse, og som har problemer med at skrive og læse. I nogle teams er det nød-
vendigt, at assistenten nedskriver medarbejdernes noter, idet det ikke er læseligt for andre, 
hvis de selv skal gøre det. Han mener ikke, at disse medarbejdere vil være interesseret i at 
modtage danskundervisning så relativt sent i deres arbejdsliv. Til gengæld har de ældre 
medarbejdere nogle personlige kompetencer, som de unge ikke har i samme grad, eksem-
pler herpå er, at de yder mere omsorg, at de har en anden respekt for de ældre, og de har 
en bedre arbejdsmoral (melder sig mere sjældent syge). 

Afdelingen og kommunen generelt benytter sig af de uddannelsesaktører, som gør det mu-
ligt at opnå VEU godtgørelse.  

Opsamling 

I hjemmeplejen som interviewpersonen er leder for, er der ingen rekrutteringsproblemer. 
Han har en venteliste med interesserede at tage af ved nyansættelser. Fastholdelsesstrate-
gien er at øge medarbejdernes dispositionsuligheder ved at inddele dem i selvstyrende 
teams, der planlægger eget arbejde samt at anvende flest mulige tekniske hjælpemidler for 
at undgå at nedslide medarbejderne. Der er ingen egentlig seniorpolitik på trods af, at 
halvdelen af medarbejderne er over 50.  

Uddannelsesstrategien er at give medarbejderne et højt kompetenceniveau, fortrinsvis ved 
intern oplæring, men der tilbydes også kurser efter en top-down model, da det er lederens 
opfattelse, at medarbejderne ikke ved, hvad de har brug for. Samme leder holder ikke per-
sonalemøder, fordi han anser det for spild af tid, da medarbejderne ikke siger noget allige-
vel. Budgetterne styrer udbuddet mere end strategien.  

De anvendte kvalifikationer er fortrinsvis procesafhængige, næsten alle medarbejdere har 
en faglig uddannelse, kombineret med procesuafhængige kvalifikationer som f.eks. moti-
vation og ansvarsbevidsthed jf. de selvstyrende grupper. Der lægges f.eks. også stor vægt 
på, at medarbejderne yder omsorg f.eks., dvs. de procesafhængige kvalifikationer stiller 
krav om vurderende handlen og selvstændig tænkning. 

Der anvendes først og fremmest kurser hos udbydere, der kan sikre lønkompensation og 
særligt til branche- eller virksomhedsspecifikke uddannelser, der dog kombineres med 
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mere personligt udviklende kurser. Lederen ser dog barrierer ift læse- stavekurser, som 
han mener, flere af medarbejderne har behov for, idet flere af dem kun har 7 års skolegang 
bag sig, mange føler sig dog for gamle til at begynde igen. 

Case B2 - Aktivitetscenter 
Her er der ikke brug for særligt meget ledelse, idet medarbejderne fuldt ud er i stand til at 
køre tingene selv. Arbejdstilfredsheden er meget høj, idet man her kan gøre det, som alle 
drømmer om, nemlig at lægge fokus på omsorg. Medarbejderne har større mulighed for at 
være sammen, og det, oplever L2, er med til at gøre medarbejderne i aktivitetscentret mere 
glade for deres arbejde. L2 vurderer, at Aktivitetscenterlederen (A) leder nogenlunde lige-
som ham selv, men at A er mere firkantet i forhold til at følge de regler, som kommunen 
har udstukket. A er sjældent fysisk til stede, idet hun har kontor på det nærliggende pleje-
hjem – men L2 understreger, at man i Aktivitetscenteret heller ikke har brug for en synlig 
leder. 

M1 (57) er uddannet beskæftigelsesvejleder, barneplejerske og sygehjælper og har gen-
nemført teoridelen som social- og sundhedsassistent.  

M2 har arbejdet i afdelingen i 1 år, før arbejdede hun på et plejehjem med genoptræning. 
Hun blev uddannet assistent først i halvfemserne. M2 uddannede sig til social- og sund-
hedsassistent umiddelbart efter, at hun havde gennemført hjælper uddannelsen. M2 er op-
rindelig fra et andet europæisk land, og i begyndelsen af sin tid i Danmark har hun arbej-
det som rengøringsassistent, imens hun skulle gennem den obligatoriske sprogskole. Hun 
er tidligere uddannet lærer og har haft sin egen virksomhed. Blandingen af at have med 
mennesker at gøre og håndarbejdet i virksomheden har hun kunnet anvende i sin nye kar-
riere. 

Medarbejdersammensætningen er meget spredt med hensyn til alder (30-60), kvalifikatio-
ner, bopælskommune og køn (1 mand ansat). Der er 8 faste medarbejdere i centeret og en i 
fleksjob. Lederen er leder for flere afdelinger, og der er således ikke nogen daglig leder. 
M2 mener ikke, at der er behov for en daglig leder. M2 kunne godt tænke sig noget mere 
ansvar, i form af uddelegerede opgaver - i så fald ville der ikke være behov for at have 
ansat mellemledere.  

Organisation og personaleanvendelse 

Udførelsen af arbejdsopgaverne sker ud fra den enkeltes egen vurdering, det vil sige, at 
medarbejderne er meget selvstyrende. I det daglige er der en kollektiv styreform, der er en 
formel leder, men hun er ikke fysisk til stede. Det er en fordel at kunne arbejde selvstæn-
digt i jobbet, men det er ikke et formelt kompetencekrav ved ansættelser. Der holdes mor-
genmøde på 15 minutter hver morgen, hvor dagens opgaver og udfordringer diskuteres. 

På aktivitetscenteret ansættes assistenter – det er et krav fra ledelsen, at der udelukkende 
ansættes assistenter i aktivitetscenterstillingerne. Man beholder dem, som er uddannet på 
hjælperniveau, men fremtidige stillinger besættes kun med social- og sundhedsassistenter. 
M1 fortæller, at man fra ledelsens side i det hele taget foretrækker at ansætte social- og 
sundhedsassistenter, og det har man accepteret i arbejdsgrupperne. M1 er lidt skeptisk 
over for denne politik, idet hun mener, at de social- og sundhedshjælpere, som er ansat i 
afdelingen, er lige så kvalificeret som assistenterne – at det er mennesket, som er det afgø-
rende i en ansættelsessituation.  
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Kollegaerne er gode til at vidensdele og støtte hinanden. M1 fortæller, at de foretrækker 
personale, som har en kreativ side, idet en stor del af arbejdsopgaverne jo ligger i at akti-
vere brugerne bl.a. gennem kreative tilbud. Om vedkommende kan passe ind i arbejds-
gruppen socialt, er også en vigtig faktor. 

M1 arbejder i det, hun kalder en ”husmorfunktion”, idet hun primært arbejder med at akti-
vere brugerne gennem fælles bagning, madlavning, naturvandringer, fremstilling af snaps 
m.v. Formålet er at stimulere sanserne hos brugerne og holde dem aktive gennem at lave 
ting, som har været en del af deres hverdag. Hun har tidligere arbejdet i et demensafsnit 
med forskellige grupper af demente, men har ønsket at lave noget andet, idet arbejdet med 
demente er meget ensformigt. Arbejdet i aktivitetscenteret oplever hun som meget alsidigt, 
idet hun har rig mulighed for selv at bestemme indholdet af opgaverne, og der er en større 
interaktion med brugerne. Hun har også arbejdsopgaver i cafeen og laver her også aktivite-
ter, som involverer madlavning, en kunstforening, en kortgruppe og et billedkunsthold 
m.m.  

I gruppen er der som nævnt ansat en mand, og M1 beskriver, at det er med til at højne kva-
liteten af samværet mellem kollegaerne, og at det også er en fordel i forhold til centerets 
mandlige brugere. Det er også en fordel, at arbejdsopgaverne kan belyses både ud fra en 
kvindelig og en mandlig vinkel. 

M2 er meget glad for sit arbejde i aktivitetscenteret, idet hun har ønsket at arbejde her. 
Hendes primære arbejdsopgave er at aktivere de ældre brugere, at sørge for at de får mu-
lighed for at have et socialt samvær med andre og adgang til de aktiviteter, som stedet kan 
tilbyde. Brugerne er både ældre fra plejehjemmet og ældre, som bor i deres eget hjem. M1 
underviser bl.a. i linedance – specielt tilpasset mennesker med små skavanker, hun under-
viser i IT, hun har en mandeklub, hvor emnerne f.eks. er jagt og natur, kortspil, naturvan-
dringer, fremstilling af snaps. Mandegrupperne i huset er dannet, fordi de mandlige bruge-
re var svære at få til at benytte sig af centerets tilbud, og at det ofte er mændene, der har 
det største behov for hjælp til at få genetableret et socialt netværk. M2 vægter selvbe-
stemmelsen og udfoldelsesmulighederne i jobbet meget højt. De ting, som hun fremhæve-
de i jobsamtalen, at hun gerne ville, er også de ting, som hun primært laver i stillingen. 
Hun skulle selv bygge tilbudene op og skaffe brugere til dem, en udfordring som hun har 
nydt.  Det er en stor glæde for hende, at hendes hold er populære, men hun beklager, at 
centerets faciliteter begrænser hendes muligheder for at kunne give tilbudene til alle dem, 
som er interesserede.  

Der har tidligere været konflikter mellem medarbejderne, men de blev løst gennem et 
kommunikationskursus ”fra ord til handling”, som har gjort en stor forskel. I dag fungerer 
samarbejdet godt, og M2 er glad for sine kollegaer 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

M1 anvender en del af sin fritid på at dygtiggøre sig, blandt andet følger hun forelæsnin-
ger på Åbent Universitet. M1 føler ikke, at hun har adgang til al den opkvalificering, som 
hun har brug for til at udføre sit arbejde i sin nuværende stilling, så derfor søger hun selv 
for at søge viden i fritiden. Dels er det ikke altid de kurser, som hun gerne vil have, der 
bliver udbudt, og budgettet strækker heller ikke til den kursusaktivitet, som medarbejderne 
efterspørger. I forhold til det at have ansvar for elever har hun ind imellem følt, at hun 
ikke har været godt nok klædt på i forhold til at vide, hvad den uddannelse, som eleverne 
har, dækker og skal dække i forhold til praktikken. I arbejdsgruppen skiftedes M1 og hen-
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des kollegaer til at have en elev, så der var ikke nogen, der havde hele ansvaret for at op-
lære eleverne. M1 følte i den forbindelse, at hun ikke havde nok viden om, hvad eleverne 
skulle kunne, og hvad hun kunne forvente af dem. Hun efterlyser et kursus som praktik-
vejleder med en grundigere orientering om, hvorledes eleverne skulle håndteres. Generel 
opdatering i sit fag kunne hun også godt tænke sig mere af. M1 har gennemført teoridelen 
i social- sundhedsassistent uddannelsen med støtte (løn og arbejdsfri) fra sit arbejdssted.  

M2 forklarer, at hun sagtens kan udføre sine arbejdsopgaver med den viden, hun har som 
assistent, hun kan ikke umiddelbart se, at hun har behov for opkvalificering (i forhold til 
udførelsen af job, men måske i forhold til jobbets attraktivitet). M2 ville ikke sige nej til 
efteruddannelse, for hun kan godt lide at få ny viden og vil gerne opkvalificeres. Privat er 
hun aktiv i forhold til at søge ny viden på sine interessefelter. M2 mener, at det generelt er 
sådan, at hendes kollegaer gerne vil på kursus, men at der også findes kollegaer, som er 
nervøse for at skulle af sted, fordi det er længe siden, de har skullet tilegne sig viden på 
denne måde. Hun mener, at behovet for opkvalificering primært gælder de ældre kollega-
er, som har de gamle uddannelser, og som ikke er opdateret med den seneste viden på de-
res arbejdsfelt.  

Hvis det er muligt, dækker kollegaerne hinandens vagter i forbindelse med kurser, ved 
større vikarbehov trækker man på medarbejdere fra andre aktivitetscentre. 

Forhold mellem ledelse og medarbejdere 

På stedet er der en fællestillidsrepræsentant. M1 har ikke oplevelsen af, at denne har mu-
lighed for at komme igennem med ønsker og krav overfor lederen (seniorordning, løn, 
m.m.) M2 fortæller, at det er yderst sjældent, at tillidsmanden bruges. Konflikter, ønsker 
og problematikker løses som ofte direkte med lederen. 

Generelle medarbejderkommentarer  

M1 mener, at det er for sent for hende at skifte job, men hun har i mange år drømt om at 
uddanne sig og arbejde inden for PR inden for turisme. Hun har arbejdet som turguide i 
Danmark og har herigennem fået interessen for turistfaget. Hvis hun skulle ændre karriere, 
ville hun gerne have flere sprogkurser og IT kurser, men det er ikke noget, hun aktivt har 
søgt endnu. Hun forestiller sig, at denne interesse kan blive noget, hun vil dyrke som af-
slutning på sit arbejdsliv, sådan at hun ikke bare forlader arbejdsmarkedet, men ”trapper 
ud” ved at arbejde med det, hun har lyst til i turistbranchen. 

Det er M1’s ønske, at man ville ansætte en PR person, der kunne sætte fokus på ældreom-
sorgen og de positive aspekter af arbejdet i denne branche. Hun er træt af, at branchen har 
sådan et dårligt ry. Hun synes, at ny løn er dårligt, at alle skulle have mere i løn, et højere 
løntrin som udgangspunkt. Det er svært at fastholde de unge, idet løn og arbejdstid og ar-
bejdsvilkår er for dårlige. Der er ingen seniorpolitik, som fungerer. I kommunen får dem, 
som passerer 55, ikke automatisk tilbudt seniorordning, men skal søge om det, og det er 
det langt fra alle, der ved. 

M2 kunne ikke forestille sig at arbejde i andre typer af ansættelser i SOSU branchen. Det 
er meget vigtigt for hende, at netop arbejdet i aktivitetscenterregi giver mulighed for at 
bruge personlige kompetencer så som kreativitet, opfindsomhed og social intelligens, ud 
over at varetage rent plejemæssige opgaver. For M2 er det ikke vigtigt, hvilket aktivitets-
center hun arbejder på, men at arbejdsopgaverne modsvarer hendes kompetencer og inte-



Kapitel 2. Casestudier 

 

Social – og sundhedsområdet i Nordjylland – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 37 

resser. Hun kunne på sigt godt tænke sig flere udfordringer og mere i løn, men hun forven-
ter ikke, at det er muligt inden for branchen. 

M2 beskriver, at hendes tidligere ansættelser i branchen ikke tiltalte hende, specielt ikke 
da hun arbejdede som vikar, idet arbejdet var for stressende. Hun beskriver, at hun har 
søgt væk fra disse ansættelser, fordi hun blev stresset af ikke at kunne yde den service og 
omsorg, som hun følte, at brugerne havde behov for. Udførelsen af de praktiske opgaver 
blev hovedfokus i alt, og brugerens behov for omsorg og kontakt blev kraftigt nedpriorite-
ret, dette kunne M2 ikke arbejde under, og hun søgte ind på aktivitetscentret i stedet. 

Opsamling 

Denne arbejdsplads er karakteriseret af reelt set store dispositionsmuligheder for medar-
bejderne, idet lederen kun sjældent er til stede på centret, og medarbejderne derfor i ud-
strakt grad selv må disponere. De gode dispositionsmuligheder er dog uformelle, noget 
medarbejderne kunne ønske sig ændret. 

De anvendte kvalifikationer er i høj grad procesuafhængige, på trods af at alle har en fag-
uddannelse, idet de knytter sig meget til den enkelte ansattes personlighed og hobbyaktivi-
teter, i så høj grad, at centrets aktiviteter bestemmes heraf. Det vægter også meget højt for 
medarbejderne, der dels er glade for at yde omsorg og dels glade for muligheden for at 
anvende deres interesser professionelt. Flere fremhæver også et bedre arbejdsmiljø end i 
plejebranchen, fordi der her er bedre tid til at yde den service, de gerne vil. 

Der eksisterer ikke en egentlig uddannelsesstrategien, og uddannelsestilbuddene dækker 
ikke de behov, medarbejderne har, f.eks. føler de sig ladt i stikken ifht uddannelse af ele-
ver. Den ene medarbejder føler ikke, at hun fagligt har behov for opkvalificering, men at 
efteruddannelse vil kunne gøre jobbet mere attraktivt. 

Case C - Plejehjem 
Denne case er et mindre plejehjem, beliggende i en mellemstor nordjysk kommune. Ar-
bejdspladsen rummer både ansatte på selve plejehjemmet og en gruppe hjemmehjælpere 
tilknyttet borgere i eget hjem, som bor i plejehjemmets nærhed. 
Analysen af virksomheden bygger på interviews med lederen af plejehjemmet, 2 social- 
og sundhedshjælpere, der arbejder i ”udegruppen6”, 1 social- og sundhedshjælper, som 
arbejder på plejehjemmet og 1 social- og sundhedsassistent, som arbejder dels på afdelin-
gerne som assistent og dels som konstitueret stedfortræder. 

Organisation og arbejdsdeling 

Plejehjemmet har eksisteret i seks år. Lederen har været med helt fra ”første spadestik” og 
havde i forvejen 5 års erfaring som leder af et andet plejehjem i kommunen. Hun føler, at 
det er ”hendes helt eget hus”, idet hun har været med i alle beslutningsprocesser omkring 
huset. Som udgangspunkt var halvdelen af de nuværende beboere ældre mennesker, som 
blev genhuset fra andre plejehjem under renovation, og den anden halvdel ”nye beboere”. 
Dengang var brugerne ”rimeligt raske”, idet de kom fra beskyttede boliger, der skulle re-

                                                 
6  Den tilknyttede hjemmepleje kaldes ”udegruppen”. 
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noveres. Kun en af de genhusede beboere er flyttet tilbage til de renoverede boliger, resten 
er blevet.  

Der er to afdelinger på plejehjemmet, første og anden sal. Der er 8 beboere på første sal og 
9 beboere på anden sal. Plejehjemmet har ikke noget decideret aktivitetsrum, men benytter 
dagligstuerne. Lederen fortæller, at man i dag prioriterer at bygge aktivitetsrum på pleje-
hjemmene, det gjorde man ikke dengang. Til plejehjemmet hører en meget benyttet og 
afholdt have, og plejehjemmet er placeret tæt på bymidten. Beboerne og de ansatte benyt-
ter ofte de gode muligheder for at gå ned i byen, en mulighed som lederen ser som et stort 
aktiv for beboerne. Det er dog kun en enkelt beboer, der er i stand til selv at gå ud, de re-
sterende skal have forskellige former for assistance fra personalet for at kunne komme 
uden for plejehjemmet.  

Lederen beretter, at nye brugere i stigende grad er svagere og har dårligere helbred end 
tidligere beboere, når de flytter ind, noget lederen beklager meget. Lederen er tilhænger af 
ideen om ”længst muligt i eget hjem”, men ikke for enhver pris. Lederen beskriver, at der i 
stigende grad er ældre, som trænger til at komme på plejehjem, så længe de stadigvæk kan 
nå at få en god tilværelse på plejehjemmet. Der er p.t. ikke mangel på plejehjemspladser, 
men alligevel er det først, når de ældre er meget dårlige, de flytter ind.  

Plejehjemmet er meget engageret i genoptræning og har gode erfaringer med beboere, som 
har været sengeliggende i længere perioder og er ”opgivet”, men for hvem intensiv træ-
ning har betydet en positiv bedring i helbred og mobilitet.  Der lægges meget vægt på, at 
medarbejderne kender alle beboerne godt og forstår de problemer og behov, den enkelte 
beboer eller bruger har.  

Medarbejderstaben på selve plejehjemmet består af 8 faste dagvagter, 4 aftenvagter og 4 
nattevagter, derudover praktikanter og elever. Medarbejderne er henholdsvis hjælpere, et 
par assistenter og sygehjælpere. Normalt er der to til tre på arbejde ad gangen, dertil 
kommer en månedlig dag hvor alle fire vagter er på arbejde samtidigt, så medarbejderne 
og lederen har mulighed for at udveksle informationer om beboerne og generelle erfarin-
ger. Medarbejderne arbejder i teams på tværs af døgnvagterne, således at det så vidt mu-
ligt altid er de samme medarbejdere, der afløser hinanden. De forskellige døgnvagter har i 
sagens natur ikke helt samme arbejdsopgaver, da brugernes behov skifter over døgnet. 
Nattevagten har en del rengøring og oprydningsopgaver, idet der ikke er de store plejebe-
hov hos beboerne om natten. Nogen skal blot have et tilsyn, og nogle skal en tur på toilet-
tet. Det sker, at medarbejderne må arbejde i både dag- og aftenvagt, men nattevagterne 
arbejder aldrig om dagen og omvendt. Det er lederens holdning, at det er spild af ressour-
cer at anvende social- og sundhedsassistenter til nattevagter, idet opgaverne om natten 
ikke kræver assistentens særlige kompetencer. Derfor er nattevagterne altid hjælpere eller 
en ældre medarbejder, som er uddannet sygehjælper eller hjemmehjælper. 

Aldersfordelingen strækker sig fra først i tyverne til 63. Plejehjemmet benytter sig lejlig-
hedsvis af afløsere, som er pensioneret, fortrinsvis til nattevagter. Nattevagterne har den 
fordel, at ”arbejdsdagen” ikke er så arbejdstung, og derfor kan ældre medarbejdere, som 
evt. har fået fysiske skavanker, have lettere ved at klare en ”arbejdsdag” som nattevagt. Så 
vidt det er muligt anvendes nattevagterne også til de medarbejdere, som har fået midlerti-
dige skader og derfor ikke må belastes i en periode – udegruppemedarbejderne bliver lige-
ledes aflastet i en nattevagt, hvis det er muligt. Under spidsbelastninger udlåner lederen 
medarbejdere fra udegruppen til plejehjemmet og omvendt.   
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Ledelsesstilen er at være deltagende og gå i dialog med medarbejderne frem for at være en 
disciplinær leder. Lederen oplever, at hun er respekteret som leder. Hun har bevidst ikke 
nogen private relationer til sine medarbejdere, men hun er glad for det gode forhold, de 
har på arbejdspladsen. Lederen opfordrer sine medarbejdere til at have stor interaktion 
med hinanden, idet hun er opmærksom på, at dette aspekt af arbejdslivet er vigtigt både 
for medarbejderne og for hende selv i forhold til at kunne fastholde dem. Hun uddyber 
dette i forhold til sygefravær, at det at have et godt forhold til sine kollegaer gør, at med-
arbejderen føler sig mere ansvarlig over for sit arbejde og sine kollegaer. Det har særligt 
betydning i forhold til sygefravær, hvor lederen oplever, at desto mere ansvar medarbej-
derne føler for hinanden, desto mindre sygefravær bliver der på arbejdspladsen. Det bety-
der meget for lederen at sikre et godt social arbejdsmiljø, og hun gør meget ud af at huske 
at spørge til sine medarbejderes liv, og hun bruger også meget at give medarbejderne an-
erkendelse for deres arbejde, og særligt hvis de skal arbejde mere/hårdere i en periode.  

Personaleanvendelse og -planlægning 

Arbejdsopgaverne for de fire medarbejdere består i at hjælpe plejehjemsbeboerne eller 
brugerne af hjemmehjælp med at komme op om morgenen, personlig hygiejne, indtage 
måltider og psykisk omsorg. For social- og sundhedsassistenten og de medarbejdere, som 
er internt oplært til at tage sig af assistentopgaver, involverer opgaverne også at optælle og 
udlevere/give medicin, sårpleje m.m. Den social- og sundhedsassistent uddannede medar-
bejder arbejder p.t. som konstitueret stedfortræder, arbejdsopgaverne er her administrative 
som for eksempel tilrettelæggelse af vagter og køreplaner. 

Medarbejderne arbejder i faste stillinger i enten dag-, aften- eller nattevagter, og de er for-
delt på plejehjemmets afdelinger eller i hjemmeplejen. I tilfælde af mangel på arbejdskraft 
tager medarbejderne så vidt muligt ekstra vagter for hinanden. De fire medarbejdere synes 
alle at det er spændende med lidt afveksling i jobbet (større interaktionsflade med kollega-
er og brugere), men de foretrækker at det sker sjældent, og de sætter stor værdi i at have 
faste stillinger med faste kollegaer og faste brugere/beboere. 

Personalepolitiske strategier 

Generelt er det sådan, at der så vidt muligt tages hensyn til de medarbejdere, der har brug 
for særlige hensyn i en periode. Personalegruppen er forholdsvis lille, og derfor er det, 
ifølge lederen, muligt at være temporær fleksibel i dagligdagen, fordi alle medarbejdere 
har en interesse i at hjælpe hinanden. Hun giver en række eksempler på medarbejdere, 
som af personlige grunde har haft svære perioder, og at man derfor i gruppen har givet 
disse medarbejdere rum til at lave mindre krævende arbejdsopgaver eller have flere pau-
ser, sådan at de kunne klare en arbejdsdag. Lederen prioriterer at kunne stå til rådighed, 
hvis hendes medarbejdere har brug for at tale om både arbejdsmæssige og personlige pro-
blemer, og hun gør, hvad hun kan for at afhjælpe problemerne/skabe rum til medarbejde-
ren i den svære periode. 

Rekruttering foregår aldrig ved almindeligt stillingsopslag, men ved hjælp af uopfordrede 
ansøgninger og henvendelser fra andre plejehjem/hjemmehjælpsgrupper i området. Lede-
ren bruger meget lang tid på ansættelsessamtaler for at finde de nye medarbejdere, som 
kan passe ind i hendes eksisterende teams.  
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Afvikling sker stort set aldrig af andre grunde end langvarig sygdom. Der har været en 
medarbejder, som selv valgte at stoppe, en færdiguddannet elev, fordi ”kemien ikke pas-
sede”. Ved nedgang i antallet af brugere ude i byen omrokkeres de sidst ankomne fra an-
dre steder til udegrupper i andre distrikter, hvor der mangler arbejdskraft. Situationen er, 
at der er mangel på hjælper- og assistentarbejdskraft, så der er altid brug for medarbejder-
ne i området, altså ingen afvikles til arbejdsløshed. Lederen fortæller, at hun har en ople-
velse af, at medarbejderne er gode og omsorgsfulde over for hinanden, og at det først og 
fremmest skyldes, at de er trygge ved deres arbejde.  

Lederen er den eneste i området, der er ansvarlig for både et plejehjem og en udegruppe, 
de andre ledere har enten store udegrupper eller større plejehjem. Nedgang og opgang i 
personalebehov afhænger af mange ting. Terminalpatienter f.eks. får et stigende behov for 
pleje frem til deres død, og det betyder opgang i personalebehovet– det er der imidlertid 
ikke plads til i den normale normering, men så lånes der fra andre ledere, som har nedgang 
i behovet.  

Medarbejderne har fra 31 til 37 timer om ugen. Ude- og indegrupperne møder ind sammen 
om morgenen og er som sådan én gruppe. Den enkelte medarbejder er primært ansat i ude- 
eller indegruppen, men det er et præmis, at man dækker, hvor der mangler arbejdskraft. 
Udegrupppen råder over en bil, nogle cykler, og andre kører i egen bil. Det er kun dem, 
som dækker et større geografisk område, der får kilometerpenge, hvorimod de, som arbej-
der i de omliggende gader, ikke gør. 

Medarbejderne har for nylig været igennem et kursusforløb med titlen ”ord og handling”. 
Afdelingens 430 medarbejdere har alle deltaget i kurset. For at afvikle kurset har lederne 
koordineret det imellem sig, så man har lånt medarbejdere af hinanden, og medarbejderne 
har ligeledes haft ekstravagter i kursusperioden. Arbejdsmiljøkurser, løfteinstruktørerne 
og meget andet indpasses i arbejdsplanen i forvejen. Lederen oplever ikke udvikling af 
personalet som et stort problem i forhold til at kunne dække vagterne.  

Lederen er medlem af en ERFA-gruppe, som består af alle plejehjemslederne i området, 
gruppen holder møde hver 14.dag. I ERFA-regi tales om forskellige emner, og det forsø-
ges så vidt muligt at drage nytte af hinandens gode ideer og erfaringer. Lederen er glad for 
ERFA gruppen og hendes lederkollegaer og giver udtryk for, at erfaringsudvekslingen i 
denne gruppe er med til at lette hverdagen, det opleves meget værdifuldt at have spar-
ringspartnere. 

Lederen fortæller, at hun via ERFA-gruppen har en klar oplevelse af, at der er begyndt at 
opstå rekrutteringsproblemer generelt i SOSU branchen. Selv oplever hun at få stadigt 
færre elever, og mange af de elever, som de uddanner, søger andre steder hen, hvis de ikke 
brænder for branchen. Lederen forklarer dette med, at netop hjælperne og assistenterne 
arbejder alle dage og på alle tider af døgnet, og det skræmmer mange. Hvor det for år til-
bage ikke krævede nogen særlig uddannelse at blive hjælper, har de nye uddannelser bety-
det, at færre er i stand til at gennemføre dem. Lederen beskriver, at der findes mange enli-
ge mødre i branchen, for hvem de skæve arbejdstider er et problem, men de er dygtige 
medarbejdere.  

Stort sygdomsfravær er med til at skabe mangel på arbejdskraft, og lederen mener, at det 
faktisk er for nemt at melde sig syg.  

Lederen har prøvet at kontakte AF for at få afløsere, men det er længe siden, og hendes 
erfaring hermed er ikke god. Hun mener heller ikke, at det er særligt sandsynligt, at der er 
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arbejdsløse hjælpere eller assistenter at trække på grundet den gode beskæftigelsessituati-
on generelt. 

Hun slår fast, at den løn, som tilbydes hjælpere og assistenter, ikke står mål med deres 
kunnen og deres arbejdsopgaver. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 

Plejehjemmet benytter sig primært af AMU-kurser, fordi det giver mulighed for at få løn-
refusion, eller andre steder hvor der kan fås en eller anden form for tilskud. Man kører 
også meget lokale kurser og bruger interne undervisere. Kommunen har en undervisnings 
koordinator, som arrangerer disse kurser. Dette kan blandt andet være vejlederkurser. Det 
er nemlig lederens klare opfattelse, at kravene til uddannelse for hjælpere og assistenter er 
blevet klart større, og at dette stiller større krav til hendes praktikvejledere som løbende 
bliver uddannede for at kunne følge med udviklingen.  

Hvis det planlægges ordentligt, behøver denne interne kursusaktivitet ikke at koste noget, 
hvilket er vigtigt, da budgettet til uddannelse ikke er stort. 

I forhold til ny teknologi fortæller lederen, at hun var den eneste, som havde computer, da 
plejehjemmet blev åbnet. I dag er det sådan, at hverdagspraksis ikke kan gennemføres 
uden pc, idet de administrative opgaver fylder meget, ”alt skal indberettes”.  I dag har alle 
medarbejdere mobiltelefoner, og udegrupperne er udstyret med PDA – indførslen af disse 
har været svær for nogle af medarbejderne, men er lykkedes. Lederen fortæller, at det ikke 
er muligt at varetage arbejdet som hjælper eller assistent i dag uden at kunne betjene mo-
bil, pc og PDA. I forhold til plejen er der også behov for at kunne betjene medicinske ap-
parater så som blodsukkermålere, pulsmålere, løfteredskaber m.m.  Oplæring i brug af 
forskellige medicinske apparater sker via sygeplejersker tilknyttet ældreplejen.  

Generelt giver medarbejderne udtryk for, at de er interesserede i flere kurser og efterud-
dannelse. De efterspurgte kurser omhandler sygdomslære og håndtering af ældre med de-
mens og psykiatriske lidelser. For de tre hjælperes vedkommende har de ønske om at få 
mulighed for at videreuddannes til social- og sundhedsassistenter, men forskellige forhold 
som alder, privatøkonomi og privatliv betyder, at de endnu ikke har påbegyndt uddannel-
sen. Alle ønsker de at vende tilbage til denne arbejdsplads, hvis de gennemfører assistent-
uddannelsen. 

Der er en bred opfattelse af, at kurser er en god ting, men at omkostningerne ved kursus-
aktivitet kan være høje. Når medarbejderne skal deltage i kurser, er det de tilbageværende 
kollegaer, som dækker vagterne. I perioder med megen kursusaktivitet betyder det, at per-
sonalet har meget overarbejde, og det slider meget på dem. Senest har alle medarbejdere i 
ældreplejen deltaget i et kursus under titlen ”fra ord til handling”, hvor der var fokus på at 
lære at samarbejde og løse konflikter. Denne periode har været oplevet som hård for med-
arbejderne, og de håber nu på lidt ”kursuspause”.  

Tillidsrepræsentantens rolle 

Der er bred enighed om, at tillidsmanden spiller en mindre rolle. I forhold til efteruddan-
nelse er hun ikke inde i billedet. Tillidsmandens opgaver handler først og fremmest om at 
bistå kollegaerne i forbindelse med sygdom og arbejdsskader. 
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Generelle medarbejderkommentarer 

Medarbejderne har en oplevelse af, at de brugere/beboere, som de arbejder for, er mere 
syge, når de bliver visiteret til en plads på plejehjemmet eller til hjemmehjælp, end de var 
før i tiden. Ældre mennesker med psykiske problemer som depression og demens belaster 
hverdagen oven i de somatiske lidelser. Tiden til at udføre de praktiske opgaver hos bru-
gerne er blevet målt og vejet, således at medarbejderne har mistet muligheden for selv at 
disponere deres arbejde.  

M2 beskriver, at et problem er, at de som faggruppe er så pligtopfyldende og moralske, at 
det gør ondt på dem, at de ikke kan nå at udføre deres arbejde ordentligt. Hun føler, det er 
hårdt at have ansvaret for mennesker, som hun siger:  

”..det er et menneskeliv det går ud over, ikke bare et stykke papir, det er ikke 
en dåse kattemad, der skal åbnes, det er et menneskeliv det går ud over, når vi 
hele tiden skal springe over, hvor gærdet er lavest, når vi mangler tid..” 

På trods af de oplevede forringede arbejdsforhold er de interviewede medarbejdere alle 
meget begejstret for deres arbejde. Det, som medarbejderne angiver som værende det vig-
tigste, er interaktionen med kollegaerne.7 I hverdagen har dag- og aftenvagterne på pleje-
hjemmet mulighed for at tale sammen, og der er indrettet et rygerum foran lederens kontor 
som fungerer som uformelt mødested. Her møder også de, som arbejder i udegruppen, 
dels om morgenen når der fordeles køreplaner, og dels om eftermiddagen når arbejdsda-
gen er slut. Medarbejderne efterlyser muligheder for at mødes under formaliserede former 
i arbejdstiden for at kunne vidensdele, men dette er der ikke mulighed for i de aktuelle 
vagtskemaer, M1 siger: 

”…Hvis vi nu er heldige, nu arbejder jeg jo til kl. 13, så har jeg ikke krav på 
at få middagspause, man skal være på arbejde 6 timer for at få middagspause, 
og det jeg jo ikke, men hvis jeg er tidligere færdig, så kan jeg nå at tale med 
mine kollegaer.. ” 

De fire medarbejdere beskriver alle, at forholdet mellem kollegaerne er rigtigt godt, og at 
det er afgørende i forhold til deres glæde ved arbejdet. I forhold til sygefravær fortæller 
medarbejderne, at deres gode forhold til hinanden gør, at de har svært ved at melde sig 
syge, fordi de ved, det går ud over nogen, som de holder af og respekterer.  

Fælles for de 4 medarbejdere er, at de sagtens kan se sig selv i de stillinger, som de har nu, 
om ti år. De to unge hjælpere drømmer om at kunne få assistentuddannelsen, mens den lidt 
ældre hjælper mener, at det er for sent for hendes vedkommende. Det er overvejende for-
holdet til kollegaer og lederen, der betyder så meget for medarbejderne – som er den pri-
mære fastholdelsesfaktor. 

Medarbejderne bor alle inden for en halv times transporttid fra arbejdspladsen. De ser det 
ikke som afgørende, om pendling er nødvendigt i forhold til arbejdet, men slår fast, at det 

                                                 
7  Vi vil derfor igen vurdere, at der ikke er modstrid mellem K’s negative vurdering af den generelle ar-
bejdsglæde og disse udsagn, idet det igen er glæden ved at gå på arbejde, interaktionen med kollegerne, der 
fremhæves. 
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er forholdet til kollegaer og brugere/beboere, som er afgørende. Ingen af de interviewede 
har noget ønske om at forlade branchen. 

Opsamling 

Arbejdspladsen oplever ikke rekrutteringsproblemer og rekrutterer via uopfordrede ansøg-
ninger og henvendelser fra andre institutioner, men lederen forudser begyndende generel 
mangel på arbejdskraft inden for området. Fleksibilitetsformen er fortrinsvis temporær 
kombineret med horisontal, funktionel fleksibilitet. Internt på institutionen substituerer 
medarbejderne hinanden ved fravær, ikke altid til medarbejderens udelte tilfredshed, idet 
det ofte bevirker et meget højt arbejdstempo og stor belastningsgrad. Institutionerne i om-
rådet låner hinandens medarbejdere efter behov, en ordning der fungerer dels som en sik-
kerhed i ansættelsen for medarbejderne samt en udviklingsmulighed, men samtidig også 
som en sikring imod tab af den dyrebare arbejdskraft i området for de forskellige ledere.  

De anvendte kvalifikationer er i høj grad procesafhængige med krav til vurderende hand-
len og selvstændig tænkning f.eks. ift. social indleven, og der anvendes også fortrinsvis 
uddannet arbejdskraft, den ikke SOSU-uddannede arbejdskraft anvendes i nattevagter, 
som også anvendes som skånejob for medarbejdere, der har behov for det, idet de faglige 
krav ikke er så høje om natten, ligesom tempoet heller ikke er så højt. De procesafhængige 
kvalifikationer suppleres dog med procesuafhængige, idet omsorg, indleven, ansvarsbe-
vidsthed og evne til planlægning er vigtige forudsætninger for arbejdets udførelse. F.eks. 
er arbejdet organiseret i mere eller mindre selvstyrende grupper. Medarbejderne er også 
glade for at bruge deres procesuafhængige kvalifikationer, men er især glade for interakti-
onen med kollegerne, samtidig med at de sætter deres faglige kvalifikationer højt. De op-
lever det f.eks. som meget frustrerende ikke at have tid til at give deres arbejde den kvali-
tet, de mener, er nødvendig for at yde beboerne og brugerne den service, de har krav på. 

Medarbejderne er meget interesserede i videreuddannelse, men den anvendte strategi med 
at anvende temporær fleksibilitet dvs. fravalget af brug af afløsere, problematiserer kur-
susdeltagelse for medarbejderne, idet arbejdsbyrden stiger meget ved større kursusaktivi-
tet. Så man kan sige, at den valgte fleksibilitetsform til en vis grad hæmmer udviklingsmu-
lighederne for medarbejderne. De yngre, ikke assistentuddannede er meget interesserede i 
at få denne uddannelse, men oplever forskellige barrierer herfor ud over den allerede 
nævnte f.eks. privatliv og –økonomi. Det er bemærkelsesværdigt, at et af motiverne for 
uddannelsesønsket også er at få del i den anerkendelse og status, der følger med uddannel-
sen, set i forhold til hjælperuddannelsen. Det kan blive et problem ift. at fastholde medar-
bejderne i en fremtidig mangelsituation, at de ikke har mulighed for at rykke op i hierarki-
et. 

Der er ikke nogen formuleret uddannelsesstrategi, men der anvendes fortrinsvis kursusty-
per og –udbydere, der åbner mulighed for lønrefusion, da uddannelsesbudgettet efter lede-
rens mening er alt for lille ift. behovet. Derfor anvendes også i stor stil sidemandsoplæring 
eller uddannelse ved brug af interne undervisere f.eks. egne sygeplejersker ift. plejefaglige 
emner. 
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Kapitel 3. Konklusion 
Med dette kapitel vil vi ved at samle op på de enkelte cases forsøge at beskrive hhv. en 
branche-, en virksomheds- og en jobprofil, der beskriver faktorer af betydning for SOSU-
branchens brug af VEU. 

Brancheprofil 
Vi har i denne analyse begrænset os til kommunalt drevne institutioner inden for pleje-
hjem/beskyttede boliger, hjemmehjælp og dagcentre dvs. kun en del af SOSU-branchen. 
Størstedelen af branchen er offentlig, drevet af kommunerne, og enkeltvirksomhederne er 
af meget varierende størrelse afhængig af den pågældende kommunes størrelse8. Området 
oplever en begyndende konkurrence fra private virksomheder, der tilbyder lignende ser-
vices, men denne er endnu ikke slået igennem på de institutioner, vi har med i undersøgel-
sen.  

Det, at branchen er kommunalt drevet, betyder, at institutionerne er underlagt dels politisk 
bestemte krav til service og dels politisk bestemte budgetter. Det, at den er skattefinansie-
ret, gør også, at der er stor medieinteresse for det aktuelle serviceniveau og de økonomiske 
dispositioner. Lederne på de enkelte institutioner får således tildelt et budget med op til 
ganske mange frihedsgrader, hvilket igen er forskelligt fra kommune til kommune, og de 
refererer til både en politisk bestyrelse og en forvaltningsledelse, samtidig med at de kig-
ges over skulderen af offentligheden. Den enkelte leders frihedsgrader på uddannelsesom-
rådet vil også variere kommunerne imellem, idet nogle forvaltninger har en overordnet 
uddannelsesstrategi/politik og andre ikke. 

De enkelte institutioner er således af meget varierende størrelse og er meget forskelligt 
organiseret, men som hovedregel vil vi karakterisere branchen som temmelig hierarkisk 
opbygget med brug af mange mellemledere. Selv om medarbejderne er inddelt i forskelli-
ge organisatoriske grupper, er de ikke selvstyrende, men forsynet med en mellemleder, der 
planlægger arbejdets tilrettelæggelse. 

Branchen er meget beskæftigelsestung og udgør en stor del af den samlede beskæftigelse i 
Nordjylland. Langt størstedelen af de ansatte er kvinder. Kvalifikationskravene varierer fra 
det beskedne, dvs. ufaglært til det meget specifikke og krævende, udmøntet ved krav om 
SOSU-uddannelse. Kvalifikationskravene har været stigende over tid, således at der er en 
del ældre medarbejdere i branchen, der ikke lever op til de nuværende krav. Samtidig er 
branchen karakteriseret ved et stadigt krav om yderligere kvalificering, idet der hele tiden 
produceres ny viden eller ny teknologi, der er relevant for arbejdets gennemførelse, f.eks. 
nye hjælpemidler ift. til at skåne medarbejdernes rygge eller ny medicin og hertil knyttet 
teknologi i form af forskellige måleapparater. 

Branchen oplever begyndende rekrutteringsproblemer. Hidtil har man rekrutteret fra andre 
ufaglærte brancher og ved selv i samarbejde med SOSU-skolerne at uddanne allerede an-
sat personale. For det første rekrutterer branchen ikke længere ufaglærte, og for det andet 
rekrutterer SOSU-skolerne nu elever direkte fra folkeskolen, hvor det viser sig, at mange 
unge, nyuddannede alligevel ikke ønsker beskæftigelse i branchen. For det tredje og nok 

                                                 
8  Bemærk at interviewene er foretaget før kommunesammenlægningen trådte i kraft, hvorfor der er tale 
om meget mindre enheder end tilfældet vil være nu, hvor der kan også kan være sket sammenlægninger af 
enkeltvirksomheder. 
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af størst betydning er op imod halvdelen af de beskæftigede i branchen over 50, hvorfor 
der må imødeses et stort behov for nyrekruttering i de kommende år. Specielt fordi en del 
medarbejdere vælger at gå på efterløn pga. nedslidning og mangel på fysisk lettere job-
funktioner. Samtidig karakteriserer de fleste af vores interviewpersoner branchen som ikke 
attraktiv for de unge, af mange årsager bl.a. det generelle image, det store arbejdspres og 
det forholdsvis hårde arbejde, de skæve arbejdstider og manglen på selvbestemmelse. 

På den baggrund kunne man forvente, at branchen havde dels en formuleret rekrutterings-
strategi og dels en klar og målrettet fastholdelses- og udviklingsstrategi for medarbejder-
ne. Det synes imidlertid ikke at være tilfældet i udtalt grad. Samtlige vores institutioner og 
forvaltninger har f.eks. ikke en formuleret seniorpolitik, og det må anses for en personale-
politisk ubekymrethed, der har give fremtidige problemer. De har dog mere eller mindre 
formulerede politikker for fastholdelse af medarbejderne ift. til at undgå fysisk nedslid-
ning, idet de opererer med skånefunktioner, lægger stor vægt på anvendelse af tekniske 
hjælpemidler samt uddannelse af ergonomisk rigtig brug af kroppen. Hertil skal bemærkes 
af den psykiske nedslidning, udbrændthed og stress, ikke synes at have helt samme bevå-
genhed. 

Branchen karakteriseres heller ikke af en formuleret uddannelsesstrategi. Fælles er, at ud-
dannelsesbudgetterne vurderes at være for små ift. behovene, og at man derfor fortrinsvis 
anvender uddannelse, der giver adgang til lønkompensation, og som derfor også er gratis 
for institutionerne. Uddannelsesbehovene ses som værende meget fagspecifikke dvs. pro-
cesafhængige kvalifikationer prioriteres højt. Der ses ikke som hovedregel samarbejde 
med særlige uddannelsesinstitutioner, nogle institutioner har et velfungerende samarbejde 
med den nærmeste SOSU-skole, men generelt må det konkluderes, at der er tale om en 
betydelig grad af dekobling mellem efterspørgselsformulering og udbud. Det må samlet 
karakteriseres som en smal, besparelsespræget og kortsigtet strategi. 

Virksomhedsprofil 
De enkelte virksomhedsprofiler er beskrevet i forbindelse med hver case. De viser klart, at 
alle arbejdspladser er unikke i deres personalepraksis, hvilket er en afgørende indsigt for 
de uddannelsesinstitutioner, der skal imødekomme VEU-efterspørgslen. Der kan også 
laves en generel opsamling på casene, hvilket vi nu vil forsøge. 

De enkelte institutioner er forskellige, fortrinsvis ift. deres hovedydelse dvs. om der er tale 
om et plejehjem/hjemmehjælp, et dagcenter eller køkken. Alle institutionerne er dog ka-
rakteriseret ved, at produktionen af ydelser bestemmer arbejdstidens placering og længde 
samt planlægningen af det daglige arbejde, og at arbejdsbelastningen bestemmes suverænt 
af brugerne/produktet. Produktion og konsumtion af ydelser sker på samme tid. Til ek-
sempel er det ikke muligt at få fuld tid i køkkenet, fordi dels måltidernes placering med et 
hovedmåltid midt på dagen og dels valget af at producere alle måltider på en gang be-
stemmer, at arbejdstiden er fra 7 til 13. Den enkelte medarbejder kan således kun til en vis 
grad planlægge sit daglige arbejde.  

De institutioner, der har plejefunktioner som hovedydelse, er yderligere karakteriseret ved, 
at ikke bare arbejdstidens placering, men også dens intensitet bestemmes af brugernes 
behov, og at der kan være store variationer heri. Ligesom der også stilles forskellige krav 
til medarbejdernes faglige kunnen på de forskellige tidspunkter af døgnet, f.eks. anvender 
et plejehjem nattevagterne til skånejob for medarbejdere, der trænger til det, og de mindst 
uddannede medarbejdere anvendes om natten også. 
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Kvalifikationskravene varierer fra institution til institution, fortrinsvis begrundet i hoved-
ydelsen, således at plejehjem/hjemmehjælp og køkken anvender uddannede medarbejdere, 
mens dagcentrene anvender eller rettere har anvendt også ufaglært arbejdskraft, for nu 
stilles der også her krav om en SOSU-assistentuddannelse. De fleste er dog kendetegnet 
ved at have en del medarbejdere med et uddannelsesmæssigt efterslæb, som nogle gerne 
vil have dækket, andre ikke. 

De fleste institutioner anvender sidemandsoplæring, en enkelt laver jobrotation, alle tilby-
der efteruddannelse efter en top-down model kombineret med en udbudsmodel. Alle med-
arbejdere finder dog indsatsen utilstrækkelig, ligesom den heller ikke synes at indgå i en 
decideret personalepolitisk strategi i forbindelse med f.eks. fastholdelse af medarbejdere i 
lyset af begyndende rekrutteringsvanskeligheder eller den høje gennemsnitsalder. Ingen af 
institutionerne oplever store aktuelle rekrutteringsvanskeligheder, kun ift. uddannede aflø-
sere, hvorfor arbejdskraftbehov dækkes ved temporær fleksibilitet, dvs. medarbejderne 
dækker hinanden ved sygdom, ferier og kursusdeltagelse, en strategi der virker meget be-
lastende på medarbejderne specielt ved større kursussatsninger. Det bevirker igen, at de får 
en ambivalent - for ikke at sig forbeholden - holdning til kursusdeltagelse, fordi det uvæ-
gerligt medfører større arbejdsbelastning for de andre. 

Ingen af institutionerne har formuleret en afviklingspolitik eller seniorpolitik, selv om en 
stor del af medarbejderne har rundet de 50 og efterspørger sådanne ordninger, specielt 
muligheder for mindre belastende arbejde eller ændringer i arbejdstiden. De ansvarlige for 
fremtidig rekruttering og personalepolitisk oprustning forekommer således ikke at være 
indstillede på nogen kvalificeringspolitisk offensiv. 

Ledernes roller synes at være i høj grad personafhængige, dog forekommer samtlige insti-
tutioner at være hierarkisk ledede med udbredt brug af mellemledere. Det er også kende-
tegnende, at flere for ikke at sige alle lederne går ind i konflikter, som der tilsyneladende 
har været en del af rundt omkring mellem medarbejderne, specielt mellem de forskellige 
faggrupper. Hvilket er et andet kendetegn, at arbejdet er meget fagopdelt, således at fag-
grænserne spiller en betydelig rolle. Medarbejderne beskriver ligeledes, at der er forbundet 
forskellig prestige med de forskellige uddannelser, således at det at få del i en uddannelses 
højere prestige fungerer som motivation for at starte på en sådan uddannelse. Yderligere 
beskrives på en del af institutionerne, at lederen fungerer som mellemled i medarbejdernes 
interne kommunikation pga. skiftende vagter eller for hjemmehjælpens vedkommende 
arbejde uden for institutionen. En ting alle beklager, idet netop interaktionen med kolle-
gerne af stort set samtlige medarbejdere beskrives som værende den vigtigste motivation 
for arbejdet. Men samtidig beskrives, at kommunikationen ikke har haft en sådan karakter, 
at evnen til at løse konflikter har været til stede, alle institutionerne har til eksempel afvik-
let samarbejds- og konfliktløsningskurser. 

Der ses en begyndende til udbredt anvendelse af edb i udførelsen af arbejdsopgaver, noget 
lederne udtaler tilfredshed med, mens medarbejdernes holdninger er mere delte, idet en-
kelte ligefrem er bange for helt at miste kontakten med kollegerne pga. brugen af pda’er. 
Uomtvisteligt er det imidlertid, at anvendelsen af edb medfører et stort behov for efterud-
dannelse. 

Alle institutionerne anvender fortrinsvis uddannelser og uddannelsesudbydere, der sikrer 
dem lønrefusion og deltagelse betalt pga. de stramme uddannelsesbudgetter, som anven-
des til meget specifikke kurser inden for de forskellige fagområder, ofte udbudt af private 
konsulentfirmaer. Om disse emner også kunne eller bliver udbudt af f.eks. SOSU-skoler 
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kan der ikke svares klart på. Enkelte institutioner har et godt og velfungerende samarbejde 
med den lokale SOSU- skole, hvilket kan tydes som en kobling, i hvert fald løs kobling, 
mellem efterspørgsels- og udbudssiden. Ellers må det sammenfattende konkluderes, at der 
er tale om en betydelig grad af dekobling mellem de to parter, idet der er tale om mangel-
fuld kortlægning af behovene, kortsigtethed i efterspørgslen, lav motivation hos ledelserne 
og ønske om snæver teknisk kvalificering, hvad der alt sammen kan tages som indikatorer 
på dekobling. 

Person- og jobprofiler 
Der kan ud fra vores materiale beskrives 3 overordnede person- og jobprofiler i branchen: 

 

1. Ufaglært eller hjælperuddannet i omsorgs/plejejob.  
Dispositionsmulighederne varierer, idet de er størst i dagcentrene, da brugernes 
umiddelbare plejebehov ikke sætter rammerne så fast her som i plejejobbene. I 
dagcentrene kan medarbejderne næsten helt selv bestemme hvilke aktiviteter, der 
tages op, og hvordan den enkelte arbejdsdag tilrettelægges, flere kan således direk-
te anvende deres hobbyer i arbejdet. Lederen er ligeledes på længere afstand, dvs. 
ikke direkte til stede og blander sig stort set ikke i det daglige arbejde. I plejejob-
bene ser det lidt anderledes ud, idet arbejdet i høj grad bestemmes af bruger-
nes/beboernes umiddelbare plejebehov, der kan varetages i en fast rutine, men som 
medarbejderne prøver at planlægge bedst muligt, mere ud fra deres egne end fra 
brugernes behov siger de selv. Lederne er meget synlige og bestemmer hvem, der 
skal være hvor f.eks. ift. afløsning, selv om de flere steder tilstræber at medarbej-
derne arbejder i faste grupper. Medarbejderne efterlyser dog ikke generelt større 
dispositionsmuligheder i arbejdet, om det så skyldes tilfredshed eller mangel på tro 
på mulighederne herfor, kan vi ikke vurdere. 
Samspilsmulighederne – interaktionen med kollegerne – er på dagcentrene gode, 
idet der er få medarbejdere på den enkelte institution, og de har et rigtigt godt sam-
arbejde. I plejejobbene varierer det lidt mere, idet medarbejderne i udegrupperne, 
dvs. dem der hjælper borgerne i eget hjem, kun ser hinanden til morgenmøder eller 
lignende. Alle medarbejderne lægger imidlertid stor vægt på interaktionen med 
kollegerne, det er faktisk den største værdi i arbejdet for de fleste, hvorfor medar-
bejderne i udegrupperne også efterlyser bedre samspilsmuligheder, og enkelte 
frygter, at brugen af pda’er helt vil afskaffe mulighederne for at være sammen med 
kollegerne. Samspillet med kollegerne hjælper dem igennem alt fra personlige 
problemer til stort arbejdspres. 
Mulighederne for at bruge og udvikle sine kvalifikationer vægtes i denne job-
profil ikke så højt som samspilsmulighederne, hvilket muligvis hænger sammen 
med en udbredt nedvurdering af egne kvalifikationer, en opfattelse, begrundet eller 
ej, af, at der er mere prestige forbundet med de mere uddannede faggrupper som 
SOSU-assistenter og sygeplejersker. Samtidig udtrykker medarbejderne flere ste-
der manglende forståelse for, at der for fremtiden skal ansættes højere uddannede i 
deres jobs, som de selv i deres dagligdag oplever, at de udfylder tilfredsstillende. 
De har alle en faglig stolthed i form af, at de gerne vil yde brugerne/beboerne den 
service, de mener, de har krav på, og det slider på dem ikke at have den fornødne 
tid hertil. Medarbejderne i profilen vil gerne lære nyt, men har af og til svært ved 
at se, hvad de kan bruge det til, eller de føler, de er for gamle. Der kan ses en ræk-
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ke barrierer for efteruddannelse i gruppen, samtidig med et udbredt ønske blandt 
den yngre del af gruppen om at uddanne sig for at opnå den prestige, der er for-
bundet med de højere uddannelser. 
 

2. SOSU-assistentuddannet, køkkenassistent eller lignende uddannelse i fagbaseret 
job. 
Dispositionsmulighederne varierer igen som ved den første jobtype, idet arbejdet 
i et køkken f.eks. giver andre planlægningsmuligheder end jobbet i den umiddelba-
re pleje, selv om også køkkenet er underlagt strukturelle krav i form af faste spise-
tider og kravet om at producere alle måltider på en gang. Men dispositionsmulig-
hederne synes at blive vægtet højere i denne gruppe, idet flere ytrer ønske om at 
have indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde. 
Samspilsmulighederne er gode eller er blevet det. Alle beskriver et godt kollegialt 
samarbejde, der vægtes højt, måske ikke helt så højt som i den første profil, men 
interaktionen med kollegerne har stadig stor betydning for medarbejdernes til-
fredshed i jobbet. 
Mulighederne for at bruge og udvide sine kvalifikationer vægtes højt og vurde-
res at være utilstrækkelige, idet flere udtrykker ønske om, at de gerne vil udfordres 
yderligere rent fagligt, ligesom de gerne vil have bedre muligheder for at dygtiggø-
re sig inden for deres fag. For SOSU-assistenternes vedkommende peges fra flere 
sider yderligere på faggrænseproblematik ift. sygeplejersker, som eksempel næv-
nes at institutioner, der har mange sygeplejersker ansat, har svært ved at rekruttere 
SOSU-assistenter, da det hæmmer deres muligheder for faglig udfoldelse. I mod-
sætning til den første jobprofil spiller kvalifikationerne og udviklingen heraf nok 
den største rolle ift. medarbejdernes jobtilfredshed. Der udtrykkes således en med-
arbejderbunden kritik af branchens dækning af kvalificeringsbehovene. 

 
3. Ledere (med forskellig faglig baggrund) 

Dispositionsmulighederne er gode, dog indsnævres de af budgetter f.eks. ift. ud-
dannelsesbudgetter, som samtlige ledere gerne ville have større. Enkelte har fri rå-
deret over evt. overskud, men skal til gengæld også selv dække evt. underskud, 
hvilket opleves som en stor frihed og tilfredsstillelse. Dispositionsmulighederne 
spiller også en stor rolle for denne jobprofil, bedst beskrevet af plejehjemslederen, 
der har været med siden plejehjemmet var på tegnebrættet. 
Samspilsmulighederne er ikke så gode, men vurderes heller ikke højt. Ingen af 
lederne har egentlige kolleger, men flere indgår i ERFA-grupper med ledere fra 
andre institutioner og har stor glæde heraf, og der er en del samarbejde lederne 
imellem. En enkelt gør f.eks. en dyd ud af ikke at have et kollegialt forhold til sine 
medarbejdere. 
Mulighederne for at bruge og udvide sine kvalifikationer vægtes højt, men 
vurderes lidt forskelligt, idet et par af lederne sætter spørgsmålstegn ved, om de 
fortsat bliver udfordret på deres faglighed i jobbet i tilstrækkelig høj grad. Et par 
ledere kunne også ønske sig bedre uddannelsesmuligheder, så billedet er ikke helt 
klart på dette område. Om det kan hænge sammen med lederens uddannelsesni-
veau kan vi ikke sige, men det kunne være et spørgsmål, man med rette kunne stil-
le. Samlet set må man sige, at ledelseslaget er forholdsvis ubekymret på området, 
også når det gælder egen videre- og efteruddannelse. 
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Generelt om branchens efterspørgsel af og brug af VEU 
Generelt må der siges at være mange indikatorer på decideret dekobling mellem efterpørg-
sels- og udbudssiden på området, idet kun enkelte institutioner har et udbredt samarbejde 
med udbyderne og endda kun med en enkelt udbyder. Hvilket sandsynligvis hænger sam-
men med to ting: 1) en generel mangel på strategisk anvendelse af efteruddannelse, brugen 
af VEU er meget kortsigtet for ikke at sige reaktiv og præget af her og nu behov samt 2) 
mangel på et institutionaliseret mødested for matchning mellem efterspørgsel og udbud. 

De enkelte institutioner er præget af mangel på systematisk kortlægning dels af medarbej-
dernes kvalifikationer og behov og dels af institutionernes fremtidige kvalifikationsbehov, 
samtidig med at der hovedsageligt fokuseres på de procesafhængige, snævert faglige kva-
lifikationer og på den procesuafhængige side på imødekommelse af her og nu behov f.eks. 
i form af mange konflikter mellem medarbejderne. Dette sammen med en vis uoverskue-
lighed i udbuddet og knappe ressourcer til uddannelse er indikatorer på en dekobling ifht. 
matchning mellem udbud og efterspørgsel. 

Den ikke systematiske og knappe brug af VEU medfører også, at der opstår et skisma mel-
lem medarbejdernes ofte positive indstilling til efteruddannelse og deres uopfyldte ambiti-
oner. I en tid med behov for at fastholde medarbejderne kan det i sig selv blive en væsent-
lig problematik. 

Til slut skal vi pointere, at analysen har vist, at det er muligt at beskrive fælles profiler for 
branchen og virksomhederne, men at det samtidigt er vigtigt at holde sig for øje, at de en-
kelte institutioner og virksomheder også er unikke pga. dels deres kontekstafhængighed og 
dels de individuelle handlevalg. Det bør dog ikke forhindre branchens virksomheder i at 
tænke og handle mere bevidst på personale- og kvalificeringsfronten. 
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