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Udviklingen på sundhedsområdet stiller store krav til kompetenceudvikling af medarbejderne og 
brugen af personaleressourcer. Fokus er både på opgaver, udvikling og organisering.

Kompleksiteten afspejles imidlertid ikke kun i borgerens sygdomme – den medicinske kompleksi-
tet, men i høj grad også af en øget social kompleksitet, hvor det er borgerens livssituation og hele 
netværket omkring borgeren, som gør situationen kompleks.
Ligeledes spiller den hurtige udvikling af teknologi indenfor området en væsentlig rolle, idet 
opgaver ændres og flyttes og stiller nye krav til ældreområdets opgaveløsning både fagligt og 
teknologisk.

For at opnå den rette kompetenceudvikling hos medarbejderne samt sikre den rette brug af 
ældreområdets ressourcer, stilles der i fremtiden større krav til lederne. Lederne skal sætte de 
rette rammer og vise tillid og er udgangspunktet for, at den enkeltes medarbejders faglighed og 
kompetencer sættes bedst muligt i spil.

Grundlaget for at kunne sikre fagligheden og kvaliteten – også i fremtiden, er imidlertid fasthol-
delse- og ansættelse af de rigtige medarbejdere. 
Det er afgørende, at der sikres faglig udvikling og sparring for den enkelte medarbejder.

I ældreområdets statusrapport for rekruttering og ledelse, ses det, at der i 2017 gennemsnitlig 
har været 7,6 ansøgere pr. opslået stilling, hvilket er et relativt stort fald i forhold til de foregå-
ende år. Antallet af ansøgere har ikke været så lavt siden 2008. Ligeledes ses det, at der i 2,4% 
af det samlede antal opslåede stillinger var 0 ansøgere. Antallet af ledige stillinger er imidlertid 
faldet, sammenlignet med de tidligere år 24.  Derudover må det forventes, at der pga. fremtidige 
små årgange vil komme yderligere fokus på at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Fremtidige behov og forventede udfordringer
For at leve op til ældreområdets vision om at skabe livskvalitet for alle ældre borgere i  
Svendborg Kommune, er faglighed og professionalisme af afgørende betydning for at skabe  
det bedst mulige tilbud for borgerne i Svendborg Kommune.
 
Den generelle udvikling på ældreområdet stiller store krav til kompetencer og omstillingsparat-
hed – men også til samarbejdet i hjemmet med de pårørende. Koordinering på tværs af sektorer 
og faglighed er en afgørende kompetence hos den professionelle medarbejder på ældreområdet, 
der i borgerens eget hjem ofte vil være den primære person i forhold til overblikket over borge-
rens forløb og indsatser. 
Det er ligeledes borgerens oplevelse af medarbejderens tilgang, færdigheder og viden, der er 
afgørende for oplevelsen af det samlede ældreområde.

8. Den professionelle og faglige medarbejder
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Kompleksiteten medfører endvidere, at ingen faggrupper er kompetente alene. Høj faglig kvalitet 
i fremtiden afhænger i langt højere grad af et godt samarbejde på tværs af faglige og organisato-
riske skel. Den gode service til borgerne i fremtiden er derfor også betinget af, at vi i højere grad 
indgår i omsorgsfulde, forpligtende fællesskaber med borger og pårørende. 

Da den økonomiske ramme på ældreområdet ikke forventes øget i takt med den stigende andel 
af ældre, stiller fremtiden krav om, at ældreområdet kan ”lave noget bedre til flere med de rigtige 
ressourcer”.  Opgaven er fra mere til bedre, såfremt den økonomiske ramme skal række. 

Kompetenceudvikling
Fremtiden stiller krav til de faglige kompetencer, hvor der er behov for, at personalet i fællesskab 
mestrer såvel den grundlæggende som den specialiserede pleje, omsorg og behandling.
Kompetenceudviklingen skal således differentieres efter, hvilken funktion den enkelte medar-
bejder har, samt fortsat være inddelt i et basisniveau, som alle forventes at kunne, samt et mere 
specialiseret niveau for udvalgte funktioner.

Derudover er fokus på de personlige kompetencer afgørende både ved rekruttering, men også 
under ansættelsen, hvor fast supervision og refleksion er en forudsætning for at udvikle disse 
kompetencer. 

Fastholdelse af medarbejderne
Udgangspunktet for at kunne fastholde medarbejderne i fremtiden er, at de kan se sig selv løse 
kerneopgaven trods fremtidens udfordringer. Det er derfor afgørende, at den enkelte medar-
bejder har de rette rammer og muligheder for at løse opgaverne. Rammerne skal sikre mening 
og tryghed i arbejdet. Derudover synes det væsentligt at arbejde med kulturen omkring opgave-
løsningen for at sikre fælles retning i forhold til, hvilke opgaver der skal løses – og hvilke der ikke 
skal, jf. samarbejde med borger, netværk mm.
Derudover har den personlige kompetenceudvikling og brugen af den enkeltes faglighed betyd-
ning for, at medarbejderne kan se sig selv blive på ældreområdet.
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Rekruttering af fremtidens medarbejdere
Udgangspunktet for at kunne bibeholde og udvikle et ældreområde, som kan imødekomme 
fremtidens udfordringer og krav er, at der kan rekrutteres fagligt og personligt kvalificerede 
medarbejdere. 

Fremtidens medarbejder skal være fagligt dygtig, have overblik og være omstillingsparat.  
At kunne håndtere, acceptere og gennemskue den enkelte situation hos borgeren er det,  
professionalisme handler om.

Det er afgørende, at der er bevidsthed om, hvilken profil det enkelte område/den enkelte sektion 
mangler, så der ansættes efter behovet for bestemte kvalifikationer og kompetencer. 
Fremtidens opgaver fordrer desuden, at der ved rekruttering af medarbejdere fortsat lægges 
vægt på det menneskelige og personlige, idet fremtidens medarbejder i højere grad vil møde 
psykisk belastende opgaver og skal kunne formå at skabe en tillidsfuld empatisk relation uden 
selv at blive belastet.

Det forventes at antallet af mulige ansøgere falder i fremtiden i takt med en mindre gruppe af 
arbejdsdygtige i samfundet. Det er derfor vigtigt at skabe gode og attraktive elev- og arbejds-
pladser.

Retninger frem mod 2025
På baggrund af dialog med borgere og fagpersoner i forhold til fremtidige udfordringer, udsprin-
ger følgende retninger i forhold til at sikre faglighed og professionalisme på ældreområdet.

Svendborg Kommune skal sikre, at:

1.	 Ældreområdet	har	fagligt	kvalificerede	 
 medarbejdere og ledere

2. Ældreområdet har medarbejdere og ledere, der   
 medmenneskeligt møder borgere og pårørende,  
 hvor de er i livet

3. Ældreområdet har gode og fagligt spændende  
 arbejdspladser, der sikrer rekruttering og 
 fastholdelse af medarbejdere og ledere
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Ad. 1: Ældreområdet har fagligt kvalificerede medarbejdere  
og ledere
Der arbejdes med en overordnet strategi for behov for kompetencer og kompetenceudvikling 
for alle medarbejdergrupper. Ældreområdet skal have nøglepersoner og specialister indenfor 
relevante specialer. Nøglepersoner og specialister anvendes strategisk for at sikre et fagligt og 
professionelt forløb for borgeren. 
 
Der er adgang til evidensbaserede og kontinuerligt opdaterede procedurer og instrukser. 
 
Ad. 2: Ældreområdet har medarbejdere og ledere, der medmen-
neskeligt møder borgere og pårørende, hvor de er i livet
Det første møde med borger og pårørende tager udgangspunkt i dialog om, hvad borgeren har af 
behov og ønsker ift. vejledning og hjælp. Der indgås klare samarbejdsaftaler.  
 
Der arbejdes strategisk med sparring med medarbejdere og ledere for at sikre udvikling af 
de personlige kompetencer som omsorg, kommunikation, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, 
omstillingsparathed, samt for at styrke medarbejderne i den daglige relation med borgerne.  

Ad. 3: Ældreområdet har gode og fagligt spændende  
arbejdspladser, der sikrer rekruttering og fastholdelse af  
medarbejdere og ledere
Der arbejdes strategisk med Svendborg Kommunes personalepolitik og arbejdspladsernes  
psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Der udarbejdes fastholdelsesstrategi for at sikre forudsigelig-
hed, tryghed og trivsel hos den enkelte medarbejder.  
 
Alle medarbejdere og ledere tilbydes mentor/sparringsordninger i forbindelse med jobstart. 
Der arbejdes målrettet med rekruttering, herunder rekruttering af elever og studerende. I denne 
sammenhæng sættes der fokus på branding af ældreområdet som en attraktiv arbejdsplads. 

Litteraturhenvisninger
Svendborg Kommune (2017): ”Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet”, statusrapport 2017

Bilag 
Sygeplejerske profil

- Beskrivelse af de 4 fokusområder indenfor sygeplejen - at udføre, at lede, at udvikle, og at 
dokumentere sygepleje. 

Strategi for samarbejde med UCL ifht. diplomkurser for sygeplejersker
- Diplom i rehabilitering
- Diplom i demens

Strategi for nøglepersonfunktion for sygeplejersker
- Under udarbejdelse – forventes færdig i 1. kvartal 2019

Strategi for samarbejde om kompetenceudvikling på SOSU-området
- Samskabelse med uddannelsesinstitutioner, fastlagte møder hvert halvår,  

kurser og uddannelsestilbud


