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Forord
I Halsnæs Kommune sætter vi pris på det nære fælleskab, hvor plejecentre, skoler, daginstitutioner, foreningsliv, 
kulturliv og den skønne natur aldrig er langt væk. 

Ældreområdet i Halsnæs er kendetegnet ved, at ældre føler sig trygge og i sikre hænder trods mere eller mindre 
behov for hjælp i hverdagen. På Ældreområdet er der et tæt fællesskab, en høj faglighed og gode muligheder nu 
og i fremtiden både for de nye, dem midt i arbejdslivet, og de medarbejdere som har været i faget i mange år.

I Halsnæs er der plads til alle inden for rammerne af et stærkt værdifællesskab, hvor vi tager ansvar, og hvor der 
er frihed til at gøre det, der giver mening i løsning af kerneopgaven. 

På Ældreområdet oplever vi stigende udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Løsningen er en 
målrettet strategi, som kan brande kommunen og Ældreområdet og tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere, 
og fastholde dem der allerede er glade for at arbejde i Halsnæs.

Udvalget for Ældre og Handicappede arbejder målrettet med de udfordringer som løbende opstår, og et af vores 
fokusområder er at sikre, at Halsnæs, nu og i fremtiden, har fagligt dygtige medarbejdere på Ældreområdet.

I Udvalget for Ældre og Handicappede er vi derfor stolte af at kunne præsentere ”Strategi for Rekruttering og 
Fastholdelse på Ældreområdet”. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejdere, MED-
organisationen og lederne på Ældreområdet og bygger på KL’s anbefalinger samt andre kommuners erfaringer 
på området. 

I de kommende tre år vil der blive investeret i tre spor, som handler om Rekruttering, Fastholdelse og 
Kompetencerne i hverdagen. Målet er at være en attraktiv arbejdsplads og fortsat skabe rammerne for et tæt 
fællesskab, en høj faglighed og en god fremtid for medarbejdere på Ældreområdet i Halsnæs.

Thue Lundgaard
Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede
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Spor 1
Rekruttering
Rekruttering

Spor 2
Fastholdelse

Spor 3
Kompetencerne i 

hverdagen

Halsnæs har, som mange andre kommuner, udfordringer med at tiltrække og fastholde sundhedsfaglige 
medarbejdere til Ældreområdet.

På landsplan er der flere store udfordringer med rekruttering og fastholdelse på Ældreområdet. 
Arbejdsmarkedsbalancen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser omfattende mangel på 
arbejdskraft for både social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker i hele 
landet. Arbejdsløsheden er pt. for social- og sundhedshjælpere (2,4%), social- og sundhedsassistenter (1,2%) og 
sygeplejersker (0,5%) (Kilde: FOA og DSR, november 2019). En anden stor udfordring er, at over 45% af de 
sundhedsfaglige medarbejdere er på deltid. Sidst men ikke mindst har der, gennem en del år, ikke været 
tiltrækkeligt med ansøgere til de sundhedsfaglige uddannelser. Regeringen og KL arbejder med ovenstående 
landsdækkende udfordringer. 

Ud over de landsdækkende udfordringer har Halsnæs flere lokale udfordringer. Hvor den største udfordring 
fremadrettet er den demografiske udvikling, hvor prognoser viser en fordobling af ældre over 80 år over de næste 
10 år. Derudover er der den geografiske placering lidt tættere på vandet med færre offentlige 
transportmuligheder, så et job på Ældreområdet med skiftende vagter ofte kræver, at medarbejderen har bil til 
rådighed. Halsnæs er heller ikke lønførende på området, og der er en skarp konkurrencesituation med de 
omkringliggende kommuner for at tiltrække og fastholde sundhedsfaglige medarbejdere. 

Heldigvis er arbejdet i Halsnæs også fyldt med fordele. Medarbejderne fortæller blandt andet gennem 
trivselsmålingerne, at de har et godt arbejdsmiljø, og at de er glade for at være en del af en udviklende 
arbejdsplads med fagligt engagerede kollegaer, og ledere der er tæt på hverdagen. 

Fremtidens rekruttering og fastholdelse:

Ældreområdet i Halsnæs Kommune ønsker fortsat at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. 

På Ældreområdet oplever vi stigende udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Løsningen er en 
målrettet strategi, som kan brande kommunen og Ældreområdet og tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere, 
og fastholde dem der allerede er glade for at arbejde i Halsnæs.  

Sammenlignes udfordringerne i Halsnæs Kommune med de øvrige kommuner i Nordklyngen, har vi langt færre 
ledige stillinger på ældreområdet end de andre kommuner. Samtidig er Halsnæs Kommune igennem en lang 
årrække lykkes med at ansætte faguddannet sundhedspersonale inden for både Social- og Sundhedshjælpere, 
Social- og Sundhedsassistenter og Sygeplejersker. Det er en position, vi ønsker at videreføre. Den vil for det 
første kunne danne grundlag for fortsat rekruttering og fastholdelse af faguddannede medarbejdere og for det 
andet være den drivende motor i, at kommunen etablerer sig som en uddannelseskommune, hvor unge på 
forskellig vis kan snuse til faget og motiveres for en sundhedsuddannelse.

For at sikre Halsnæs Kommune og kvaliteten på Ældreområdet vil der, de kommende tre år, blive investeret i 
følgende spor: 

Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet
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Rekruttering
I dag arbejder Ældreområdets virksomheder på hver deres måde med at rekruttere medarbejdere. Det betyder, at 
der eksempelvis ikke er en fælles linje til hvordan området brandes, stillingsannoncerne udfærdiges eller hvordan 
der skabes en god introduktion for nye medarbejdere. Fremadrettet vil der sættes ind med branding af værdierne 
på Ældreområdet og rekrutteringsprocessen vil blive harmoniseret og professionaliseret, så de fagligt dygtige 
medarbejderne vælger Halsnæs til, når de skal vælge en god arbejdsplads.

Fastholdelse
Arbejdet på Ældreområdet kan indimellem være belastende både psykisk og fysisk for medarbejderne, da en stor 
del af borgerne har et større behov for psykisk og fysisk pleje end tidligere. I dag arbejdes der med 
sygefraværssamtaler, når medarbejderen har sygemeldt sig. Fremadrettet vil der også blive arbejdet med at 
fastholde flere medarbejdere ved at tilbyde samtaler, hvor der er fokus på at gribe de medarbejdere, der ikke 
trives, er frafaldstruede eller nedslidte for at undgå en sygemelding eller en opsigelse. 

Kompetencerne i hverdagen
Kompetencerne i hverdagen handler om at tænke og handle endnu smartere end i dag for at frigive 
sundhedsfaglige hænder. Ældreområdet skal genbesøge rutiner og klarlægge, om der altid er den mest 
hensigtsmæssige bemanding i hverdagen, eller om der med fordel vil kunne trækkes andre faggrupper ind til 
løsning af nogle mindre krævende opgaver. Det vil frigive sundhedsfaglige hænder, som vil kunne anvendes 
mere direkte i kerneopgaven. 

Målet for Halsnæs Kommunes Strategi for Rekruttering og Fastholdelse er:

 At være en attraktiv arbejdsplads og fortsat skabe rammerne for et tæt fællesskab, en høj faglighed og en 
god fremtid for medarbejdere på Ældreområdet

 At fortælle de gode historie om at være medarbejder på Ældreområdet
 At skabe en ensartet professionalisering af rekrutteringsprocessen og introduktionsforløbene for at til 

tiltrække og fastholde medarbejderne.
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Konkrete indsatser:

 Uddannelse af 
rekrutterings-
ansvarlige

 Fortælling af ”den gode 
historie” fra hverdagen

 Udarbejdelse af den 
samlede og den lokale 
kernefortælling 

 Udarbejdelse af materialer 
til rekrutterings-
processen

 Styrket introduktionsforløb

 Etablering af Buddy-ordning

 Etablering af 
folkeskolepraktikker

 Oprettelse af 
traneestillinger

 Promovering af 
Ældreområdet

 Medarbejderudtalelser om, 
hvordan der er at arbejde i 
kommunen

 Promovering af 
uddannelserne på FGU og 
Ungeværket

Spor 1: Rekruttering 

Branding af værdierne, visioner og styrker på Ældreområdet
Ældreområdet ønsker at synliggøre, formidle og forstærke de positive 
ting, som kendetegner hverdagen på området for derved at fremhæve 
de bærende værdier, visioner og styrker. 

I fælleskab skal virksomhederne både beskrive den samlede 
kernefortælling og den lokale kernefortælling om den enkelte 
virksomhed. Kernefortællingen handler om at få beskrevet, hvordan 
det er at være medarbejder på Ældreområdet set ud fra både et 
borger og et medarbejder perspektiv. Konkret handler det om at få sat 
ord på det tætte fællesskab, den høje faglighed og den gode fremtid, 
samt ikke mindst tilgangen til det gode liv for borgerne i Halsnæs. 
Resultatet vil blive anvendt i stillingsannoncer og på de sociale medier 
for at tiltrække fagligt dygtige medarbejde. Der vil blandt andet blive 
arbejdet med filmklip og fortællinger fra hverdagen.

Professionalisering af rekrutteringsprocessen
Indsatsen handler om at skabe en fælles professionel tilgang til 
rekrutteringsprocessen. I tæt samarbejde og sparring mellem de 
enkelte virksomheder og personaleafdelingen skal 
rekrutteringsprocessen harmoniseres for at skabe optimale 
forudsætninger for fortsat at rekruttere fagligt dygtige medarbejdere til 
Ældreområdet. Konkret vil der eksempelvis blive arbejdet med at 
skabe en fælles jobannoncemappe for at sikre kvaliteten i opslaget og 
få sat ord på det Halsnæs står for.

I rekrutteringssporet arbejdes der også med bedre introduktionsforløb 
for flere forskellige målgrupper. Der arbejdes både med nye 
medarbejdere, fastholdelse af elever og studerende samt et tæt 
samarbejde med FGU og Ungeværket. I den forbindelse vil der blive 
udviklet flere modeller, som i samarbejde med MED-organisationen 
skal skabe en bedre introduktion for de forskellige målgrupper. Der vil 
blandt andet blive arbejdet med en fast buddyordning for alle 
nyansatte. 
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Konkrete indsatser:

 Rådgivningssamtaler til
medarbejdere

 Undersøgelse af 
muligheder for at etablere 
et internt vikarkorps

 Understøttelse af 
fastholdelses- og 
rekrutterings-indsatser

Spor 2: Fastholdelse 

     Rådgivningssamtaler til medarbejdere
Indsatsen handler om at tilbyde samtaler med en socialrådgiver til 
medarbejdere, der føler sig stressede, nedslidte eller ikke trives på 
arbejdspladsen eller der hjemme. En del medarbejdere på 
Ældreområdet kan have brug for hjælp i særlige livskriser eller andre 
forhold, der kræver, at de får mere hjælp, end den ledelsen er i stand 
til at give. Socialrådgiveren kan hjælpe medarbejderne igennem og 
samtidig etablere en tæt konktakt med jobcenteret om andre 
muligheder og løsninger i hverdagen. Samlet vil det gøre 
arbejdspladsen mere attraktiv og både fastholde medarbejdere i 
arbejdet samt kunne anvendes fremadrettet til rekruttering af nye 
medarbejdere. Socialrådgiveren skal ligeledes varetage indsatsen i 
Spor 3 ”Supervision i grupper”.

Internt vikarkorps 
I samarbejde med de faglige organisationer og med inspiration fra 
andre kommuner arbejdes der med at undersøge mulighederne for at 
etablere et internt vikarkorps. Fordelene ved at etablere et internt  
 vikarkorps er, at der skabes kontinuitet i plejen med kollegaer der   
 både, kender borgerne, rutinerne og systemerne. 

Understøttelse af fastholdelses- og rekrutteringsindsatser
Indsatsen handler om at der vil være mulighed for at medarbejdere og ledere i fælleskab kan iværksætte lokalt 
forankret initiativer for både at implementere og fastholde de forskellige indsatser i strategien. Ældreområdets 
virksomheder tildeles en årlig pulje til afvikling af konkrete fastholdelsesinitiativer. Initiativerne kan eksempelvis 
tage afsæt i processen med fortælling af de gode historier, hvor puljen vil kunne anvendes til finansiering af valgte 
indsatser/fokusområder. Eksempelvis teambuildings aktiviteter, kompetenceudvikling mv. Puljen vil også kunne 
anvendes til fornyelse af videomateriale, som bruges i rekrutteringsprocessen. 



6

Konkrete indsatser:

 Afdækning af 
mulighederne for 
opgaveglidning

 Social- og 
Sundhedshjælpere 
opfordres til 
videreuddannelse til 
Social- og 
Sundhedsassistenter

 Tilbud om supervision i 
grupper

Spor 3: Kompetencerne i hverdagen

Opgaveglidning til andre faggrupper
En ændret kompetencesammensætning på Ældreområdet vil frigive 
flere hænder til sundhedsfaglige opgaver. 

Indsatsen handler om at undersøge hvilke opgaver, der med fordel 
kunne udføres af andre faggrupper, som i dag udføres af 
sundhedsfaglige medarbejdere. Det kan eksempelvis være pædagoger, 
terapeuter og ufaglærte medarbejdere. Ved at udnytte medarbejdernes 
fagligheder bedre og inddrage nye faggrupper i opgaveløsningen kan 
behovet for at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere minimeres, og 
samtidig kan det fastholde de nuværende sundhedsfaglige 
medarbejdere, fordi de får mulighed for at koncentrere sig om 
kerneopgaven. 

Indsatsen skal gennemføres i tæt samarbejde med de faglige 
organisationer og med inddragelse af MED-organisationen.

Supervision i grupper
Indsatsen handler om at styrke kompetencerne gennem supervision i 
grupper med en socialrådgiver. Der arbejdes med supervision i de medarbejdergrupper, som har særlige 
komplekse arbejdsopgaver i hverdagen. Det kan eksempelvis være medarbejdergrupper, der arbejder med 
udadreagerende borgere eller medarbejdergrupper der har mange sygemeldte kollegaer.
 
Viden fra supervisionerne bringes i spil via løbende dialog mellem medarbejderne og ledergruppen på den 
enkelte virksomhed. Målet er at skabe fælles læring og refleksion for at styrke arbejdsmiljøet og kompetencerne 
og dermed fastholde medarbejderne. Socialrådgiveren skal ligeledes varetage indsatsen i Spor 2 
”Rådgivningssamtaler til medarbejdere”.
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