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LOKALT | Flere søger job og uddannelse i ældreplejen
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Helsingør Kommunes 
jobcenter har i år hjul-
pet 16 ledige i gang 
med et job eller ud-
dannelse inden for æl-
dreplejen, hvor der er 
akut mangel på med-
arbejdere.

Af
Asger Lind Krebs

a.krebs@hdnet.dk

ÆLDREPLEJE: Helsingør 
kommunes målrettede ind-
sats for at rekruttere nye 
medarbejdere til social- og 
sundhedsområdet begyn-
der så småt at bære frugt.

I jobcentret har man siden 
2017 haft stort fokus på at ta-
le med de ledige om en frem-
tid i sundhedssektoren, hvor 
der er et stort behov for nye 
medarbejdere, og hvor mu-
ligheden for at få fast job er 
større end mange andre 
brancher. Og indsatsen be-
gynder tilsyneladende at 
virke.

I løbet af 2018 har jobcen-
tret hjulpet syv personer i 
gang med social- og sund-
hedshjælpernes grundfor-
løb for, at de kan fortsætte på 
SOSU-uddannelsen og få job 
i kommunen derefter. Der-
udover er fem andre er på vej 
til at blive ansat efter det op-
kvalifi cerende kursus ”Klar 
parat SOSU-start”, som va-
rer fem uger. 

Mere opfølgning 
De bliver færdige med kur-
set midt i december og har 
indgået aftale om at begyn-
de at arbejde ufaglært i Hel-
singør Kommune derefter. 
Til august forventes det, at 
de begynder på SOPU’s 
grundforløb 2. Derudover 
har jobcentret fået fi re per-
soner ordinært ansat på 
kommunens plejehjem som 
ufaglærte efter virksom-
hedspraktik og løntilskud.

- Vi kan se, at indsatsen 
virker, og det er enormt gi-
vende at se, at dem vi har 
hjulpet i gang, virkelig har 
taget arbejdet til sig. Samti-
dig har plejehjemmene me-
get tilfredse og siger, at det 
generelt er nogle gode kan-
didater, der kommer ud til 
dem. Indtil videre har vi kun 
haft én, der ikke kunne lide 
arbejdet, fortæller Camilla 
Kristensen, der arbejder 
som virksomhedskonsulent 

i kommunen.
De ledige, der hjælpes ind 

i plejesektoren, er typisk 
voksne mennesker, der har 
haft andre typer job tidlige-
re, men måske ikke kan kla-
re et fysisk krævende arbej-
de længere, eller hvis kom-
petencer ikke er efterspurgt 
mere.

- Det er personer, der er 
klar til at arbejde og kommer 
med en række kompetencer 
og erfaringer fra tidligere 
job. De har typisk ikke andre 
problemer end, at de mang-
ler et arbejde. Så taler de 
med en jobkonsulent om 
muligheden for at snuse til 
social- og sundhedsfaget, si-
ger Camilla Kristensen.

Hvis den ledige er interes-
seret, bliver han indkaldt til 
et møde, hvor han hører me-
re om at arbejde på et pleje-
hjem. Derefter bliver der 
booket et møde ude på ple-
jehjemmet, hvor en konsu-
lent fra jobcentret også er 
med. Derefter kan man 
komme i fi re ugers virksom-
hedspraktik.

- Det giver mulighed for at 
få arbejdet ind under huden, 
så man ikke begynder på en 
uddannelse, hvor man bag-
efter tænker, at det ikke var 
det rigtige, siger Camilla 
Kristensen. 

Derefter er der en ny sam-
tale, hvor man taler om mu-
ligheden for fi re måneders 
ansættelse med løntilskud. 
Går det godt, er næste skridt 
at søge ind på grunduddan-
nelsen, der giver adgang til 
en SOSU-uddannelse.

- I forhold til tidligere er 
forskellen screeningen, hvor 
vi vurderer, hvem der egner 
sig til det her arbejde. Og de 
tætte samtaler og opfølg-
ning fra jobcentrets side. Det 
her er jobklare borgere, hvor 
man normalt siger, at de skal 
klare tingene selv. Tidligere 
ville vi bare foreslå, at de 
prøvede at kontakte et pleje-
hjem. Nu har vi en meget 
mere håndholdt indsats, 
hvor vi er med dem ude på 
plejehjemmet og holde mø-
der.

Skepsis blev vendt
Camilla Kristensen erken-
der, at hun selv var skeptisk 
i begyndelsen.

- I starten stejlede jeg. De 
er jo jobparate, og vi skal ik-
ke nurse dem sådan. Nor-
malt er det kun noget, vi gør 
for folk, der er meget længe-

re fra arbejdsmarkedet. Men 
jeg må erkende, at det virker, 
og succesraten er meget hø-
jere end førhen. Men der er 
også nogen, som ikke vil føl-
ges så tæt, som synes det bli-
ver for meget.

De fire personer, som 
jobcentret har hjulpet til at 
få et ufaglært job på et af 
kommunens plejehjem, har 
alle haft så mangelfuldt 
dansk, at det forhindrer dem 
i at tage en SOSU-uddannel-
se.

- Der er nogle arbejdsop-
gaver, de ikke kan varetage, 
fordi de ikke kan læse medi-
cinkort, dokumentere deres 
arbejde og lignende. Men 

deres arbejdsindsats er 
enorm, og de kommer med 
nogle andre kompetencer. 
Til dem har vi nogle tvær-
vagter på plejehjemmene, 
hvor de hjælper med en ræk-
ke praktiske opgaver ved 
måltider, morgenrutiner og 
sengelægning, hvor de er et 
ekstra sæt hænder ved spids-
belastninger. De er nogle su-
per energiske mennesker, 
der er udfordrede på spro-
get, men er rigtig gode ar-
bejsressourcer, siger Camil-
la Kristensen.

Hun er nu blevet så posi-
tivt stemt over for den nye 
tilgang, at hun ser mulighe-
der for at udbrede den til an-

dre brancher end omsorgs- 
og sundhedsbranchen.

- Det er bare en tanke, men 
måske kunne man for ek-
sempel også screene kandi-
dater til transportområdet, 
inden man bevilger dyre kø-
rekort og opkvalifi cering. 
Man kunne også gøre nogen 
inden for industrien. Det 
kunne være inden for alle de 
områder, hvor der er mangel 
på arbejdskraft. Arbejds-
markedet forandrer sig hele 
tiden. Stillinger forsvinder. 
Medarbejdere mister deres 
fodfæste og er nogle gange 
nødt til at starte helt forfra.

Helsingør Dagblad har 
den seneste tid skrevet ad-

skillige artikler om persona-
lemangel i kommunens ple-
je- og omsorgssektor og i 
særdeleshed hjemmeplejen. 

Grund til håb
Administrationen i kommu-
nen har i mere end et år ar-
bejdet med at forbedre fast-
holdelse og rekruttering på 
området. Hidtil er det dog 
ikke lykkedes at knække 
kurven med mange ubesatte 
stillinger og deraf følgende 
ekstra arbejdspres på de til-
bageværende og dermed 
øget risiko for frafald. Men 
de nyeste tal giver måske 
grund til håb.

1 oktober var der 97 ube-

Flere ledige hjælpes i gang 
med en social- og sundhedskarriere



Johnny Finn Larsen 
fra Ålsgårde var ned-
slidt af mange års 
hårdt fysisk arbejde. 
Jobcentret hjalp ham 
ind i ældreplejen, og 
han elsker det.
ÆLDREPLEJE: - Det er lige 
mig. Jeg føler virkelig, at jeg 
er med til at gøre en forskel. 
Det er fantastisk og livsbe-
kræftende at være sammen 
med de ældre.

Johnny Finn Larsen fra 
Ålsgårde er 54 år gammel 
og har prøvet lidt af hvert. 
Han er oprindeligt faglært 
bager, men fi k melallergi ef-
ter 15 år i branchen. Deref-
ter arbejdede han en årræk-
ke i entreprenørbranchen, 
men begyndte at føle, at 
kroppen var nedslidt.

Han gik til samtale på 
jobcentret og fortalte, at 
han gerne ville have et in-
dendørs job, hvor han kun-
ne snakke med folk.

- Jeg havde nok tænkt 
portør eller sådan noget lig-
nende. Jeg havde aldrig 
skænket social- og om-
sorgsområdet en tanke. Jeg 
ved faktisk ikke, hvorfor jeg 
ikke havde tænkt tanken, 
for jeg har det nemt med 
voksne mennesker, fortæl-
ler Johnny Finn Larsen.

En helt anden verden
Jobkonsulenten foreslog 
Johnny en fi reugers virk-
somhedspraktik på et ple-
jehjem, men advarede om, 
at der også følger personlig 
pleje med i arbejdet.

- Det gør mig ikke noget, 
svarede jeg. Jeg har kørt 
slamsuger tidligere, så det 
kan være nogenlunde det 
samme.

I januar begyndte Johnny 
i virksomhedspraktik på 
Falkenberg plejehjem. 

- Det var en helt anden 
verden. Mit første indtryk 
var, så søde og rare og imø-
dekommende folk var. In-
den for alle brancher løber 
folk stærkt. Det gør de også 
her. Alligevel udstråler de 
overskud, og når de er i 
nærheden af beboerne, kan 
man slet ikke se, hvor stærkt 
de løber. Det hele forløber 
meget disciplineret, og at 
de samtidig har så meget 
overskud til borgerne, er 
fantastisk. Jeg var helt paf.

Johnny fi k sidemandsop-
læring og kom hurtigt i 
gang med arbejdet. De fi re 
ugers praktik blev efterfulgt 
af fi re måneder på pleje-
hjemmet med løntilskud. 

Efter det tog han SOPU-
grundforløbet, og til januar 
begynder han på uddan-
nelsen til SOSU-hjælper.

Undervejs har Johnny 
været nødt til at indstille sig 
på, at en løn som voksen-
elev ikke kan måle sig med 
et job i byggebranchen.

- Men jeg er helt sikker på, 
at jeg er kommet på den helt 
rigtige hylde. Jeg kan ikke 
leve godt af lønnen, men jeg 
kan leve, og værdien i arbej-
det er så stor. Jeg kan virke-
lig se livskvalilteten i det og 
føle, at jeg gør en forskel. 

Det betyder meget.
Johnny vil anbefale an-

dre at give det en chance at 
arbejde i ældreplejen. 

- Jeg tror, folk skal ud og 
prøve det, for de kender det 
ikke. Det gjorde jeg heller 
ikke. Man ved ikke, hvor 
godt et arbejde det er. Selv 
om man har travlt, har man 
også tid til at tale under 
morgenmaden, eller mens 
man gør rent. Man hører 
hele deres livshistorie. Jeg 
interesserer mig ikke for 
gammelt lort, men det er 
fantastisk at høre på, og de 

har brug for at snakke. Jeg 
tror, folk er lidt forskrække-
de, fordi de tror, man skal 
tørre røv hele dagen, men 
det er en meget lille del af 
arbejdet, der går ud på per-
sonlig pleje. Der er meget 
andet i det end det.

I en alder af 54 år er John-
ny pludselig havnet i sam-
me branche som sin datter, 
der er SOSU-hjælper.

- Hun synes, det er helt 
cool. Det er meget sjovt, at 
vi nu arbejder inden for 
samme område, og vi 
battler lidt. 
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Johnny Finn Larsen har lagt entreprenørbranchen bag sig og skal begynde på SOSU-
uddannelsen til januar. (Foto: Torben Sørensen)

Johnny er gået fra 
byggebranchen til ældreplejen

satte stillinger samlet på 
sundheds- og omsorgsom-
rådet, heraf 64 i hjemmeple-
jen. 1. november var der 
samlet 84 ubesatte stillin-
ger, hvoraf de 54 er i hjem-
meplejen.

- Jeg tør ikke sige noget om, 
hvorvidt kurven er knækket. 
Men jeg håber og tror, at vi 
ser de første resultater af de 
mange initiativer, vi har sat 
i værk for at rekruttere og 
fastholde medarbejderne, 
siger centerchef for sundhed 
og omsorg i Helsingør Kom-
mune, Margrethe Kusk Pe-
dersen.

Ud over indsatsen i jobcen-
tret, åbner der en ny SOPU-

grunduddannelse i Helsin-
gør efter nytår. Helsingør 
har indledt et samarbejde 
med Fredensborg jobcenter 
og Helsingborgs jobcenter 
og et samarbejde med Se-
niorerhverv Nordsjælland 
for dem, som er ledige eller 
parate til et brancheskift. 

Falkenberg Plejehjem i Ål-
sgårde, der her holder moti-
onsdag, er et af de pleje-
hjem, der modtager ledige i 
virksomhedspraktik, så de 
kan snuse til pleje- og om-
sorgsarbejdet. (Foto: Tor-
ben Sørensen) 


