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1. Resumé 

Baggrund 

Danmark står i en særlig situation. På den ene side er der en velkendt udsigt til stigende mangel 

på arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet. På den anden side har corona-nedlukningen 

sendt mange ud i ledighed. Det er oplagt at benytte den situation til at styrke indsatsen for at 

gøre nogle af de nye ledige interesserede i at få en uddannelse og senere et job som social- og 

sundhedshjælper eller -assistent.  
 

Det kan være en stor beslutning at sætte sig på skolebænken igen – og måske samtidig skifte 

branche. Det er FEVU’s opgave i denne sammenhæng at sikre, at der findes et tilstrækkeligt ud-

bud af uddannelser, der kan motivere og kvalificere nyledige og brancheskiftere til at søge ind på 

ældre- og sundhedsområdet.  

 

Især to aktuelle forhold gør dog beslutningen lettere. For det første er der kommet bedre øko-

nomiske vilkår for at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassi-

stent. For det andet betyder arbejdskraftmanglen, at der også fremover er særdeles gode mulig-

heder for såvel en uddannelsesaftale som et fast job efter endt uddannelse. 

 

 

Formål 

Denne analyse er en kortlægning af, hvem de nyledige er, og hvilke karakteristika der præger 

gruppen af nyledige fx i forhold til køn, alder, branche og geografi. Kortlægningens fokus og af-

grænsning vil være på uddannelsesmæssige forhold og hvilke kompetencer der er behov for, for 

at foretage et jobskifte, herunder også efterspørgsel på eftervidereuddannelsesmuligheder hos 

gruppen af nyledige. 

 

Derved vil analyse danne baggrund for målrettede indsatser fra FEVU, der understøtter en me-

ningsfuld, realiserbar og fremtidssikret karrierevej frem til og via en af de to social- og sundheds-

uddannelser, fx gennem kvalificerede AMU-uddannelser, kommunikation- og vejledningsinitiati-

ver. 1 

 

 

 
1 Denne analyse er udarbejdet for LUU midler fra Børne- og undervisningsministeriet 
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Hovedkonklusioner 

Den kvantitative analyse af, hvem de nyledige er viser, at ledigheden har været væsentlig sti-

gende som følge af Covid-19, som i særlig grad har ramt de større danske byer. Derudover be-

står ledighedsgruppen i høj grad af personer i alderen 19-49 år. De nylediges karakteristika viser, 

at særligt 4 servicefag er ramt af ledighed, hvor der sandsynligvis vil være færre barriere ved et 

potentielt brancheskift. Det drejer sig om ledige, der tidligere har haft et job i følgende erhverv:  

 

• Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

• Handel 

• Social og sundhedsvæsen 

• Hotel og restauranter 

 

Selvom det ikke har været muligt at krydsreferere på tværs af de ønskede karakteristika, formo-

des det at gruppen af nyledige oftest besidder flere af de undersøgte karakteristika. Gruppen af 

nyledige består i høj grad af personer i de større byer, som er yngre, har en ufaglært eller fag-

lærte uddannelsesbaggrund, og tidligere har været ansat i et servicefag. 

 

Aktørerne 

Aktørerne beretter om positive erfaringer med både uddannelsen Omsorg, pleje og praktisk 

hjælp, Covid 19 og de 6 ugers jobrettede uddannelsestilbud for ledige. Aktørerne mener, at de 

nuværende tilbud der eksisterer inden for AMU, giver gode muligheder for at lave skræddersy-

ede tilbud, som kan tilpasses de lokale forhold. Der er derfor ikke umiddelbart grund til at ændre 

på de nuværende muligheder. Aktørerne peger på, at elevløn under uddannelse kan være med 

til at styrke rekrutteringen til ældre- og sundhedsområdet. 

 

Den kvalitative analyse om aktørernes samarbejder lægger op til, at skolerne i højere grad etab-

lere et formaliseret samarbejde med de lokale aktører herunder a-kasser, fagforeninger og job-

centre, således at der dannes en fælles alliance for at styrke rekrutteringsindsatsen.  

 

De efterspørger dog en større fleksibilitet i uddannelserne og prøveform, hvorfor det  kan over-

vejes, om skolerne i samarbejde skal koordinere deres udbud af uddannelser i højere grad, såle-

des at uddannelsestilbuddene den ledige møder i mindre grad er påvirket af den geografiske 

placering. Et øget samarbejde på tværs af skoler muliggør det, at udbyde nogle uddannelser 

som onlineuddannelser, som gør det muligt at deltage i hele landet. Dette vil gøre uddannel-

serne mere fleksible, og resultere i holdopstart flere gange pr. år og muliggøre at den ledige kan 

starte på uddannelsen næsten uafhængigt af tid. 
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Deltagerne 

Den kvalitative analyse af  deltagernes oplevelser lægger op til en anbefaling om en tydeligere 

synliggøres af SOSU-uddannelserne og herunder også de særlige tilrettelagte forløb for den en-

kelte. Det fordrer, at a-kasser og jobcentrene er oplyst om mulighederne.  

 

Deltagerne udtrykker en stor tilfredshed med deltagelse på uddannelsen omsorg, pleje og prak-

tisk hjælp, Covid 19 og de jobrettede 6 ugers uddannelsestilbud. Disse efterspørger dog, at der i 

højere grad indføres en grad af fleksibilitet i AMU-uddannelserne. Deltagerne ser det desuden 

som en nødvendighed, at der indføres elevløn på erhvervsuddannelserne. De nylig indgåede po-

litiske aftaler kan derfor være med til, at løse denne udfordring for at styrke rekrutteringer. Dette 

fordrer, at den vejledende indsats kender til den lediges muligheder for at kunne opnå en øko-

nomisk støtte ifm. uddannelse. 

 

Deltagerne oplyser, at de introducerende særlige tilrettelagte forløb har været rigtigt gode som 

afklaringsforløb til, hvad social- og sundhedsområdet indeholder og mulige arbejdsopgaver, 

hvorfor disse forløb bør særligt bruges af jobcentrene for at afklare den enkelte ledige, som mid-

del til rekruttering til erhvervsuddannelserne. 

 

Derudover anbefales det, at deltagere på tilrettelagte forløb får foretaget en individuel vurdering 

ift. deres kompetencebehov og på den måde får et mere skræddersyet forløb. En anbefaling kan 

derfor lyde på, at gøre de 6 ugers uddannelsesforløb for ledige mere personlige og fleksible. On-

lineundervisning og et styrket samarbejde på tværs af skolerne gør uddannelserne mere fleksible, 

og deltagerne har derfor i højere grad mulighed for selv at sammensætte et personligt forløb.  

 

 

Perspektivering 

FEVU kan, ud fra analysen og den øvrige viden på området, komme med tre kortsigtede anbefa-

linger til spredningsaktiviteter, som der kan være med til at øge rekrutteringen til området og 

AMU-forløbene. Anbefalingerne er ikke udtømmende og bør ses i sammenhæng med de øvrige 

indsatser på området. 

 

➢ Informations- og vejledningsmateriale til jobcentre, A-kasser, SOSU-skoler og arbejdsgi-

vere om ‘best practice’ ift. formaliserede samarbejder 

Sekretariatet forslår, at udarbejde et materiale som inspirerer de involverede aktører med eksem-

pler, hvor fx samarbejdet mellem jobcentre og SOSU-skoler har været særligt succesfuldt, så de 

kan anvende disse erfaringer, og være med til at sikre en styrket rekruttering.   
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Materialet vil indeholde informationer om gode lokale erfaringer med de særlige tilrettelagte for-

løb eller 6 ugers uddannelsesforløb, som er indgået i partnerskab mellem skoler, arbejdsgivere 

og jobcentre. 

 

➢ Informationsmateriale til jobcentre om de styrkede økonomiske muligheder for ledige, 

som vælger en social- og sundhedserhvervsuddannelse 

Sekretariatet forslår, at udarbejde et informationsmateriale til jobcentrene om de nye styrkede 

økonomiske muligheder, som en ledig kan få ved at tage en social- og sundhedshjælper uddan-

nelse eller social- og sundhedsassistentuddannelse. Formålet med dette materiale er, at oplyse 

og vejlede jobcentre om de styrkede økonomiske muligheder, således at disse kan anvendes til 

øge rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelser. Disse muligheder drejer sig primært om 

følgende:  

 

• 110% dagpengesats til ledige som tager en social- og sundhedsuddannelserne – både 

hjælper og assistent 

• Elevløn på GF2 for elever på social- og sundhedsassistentsuddannelsen over 25 år 

 

➢ Grafisk informationsmateriale primært til jobcentre om uddannelses- og jobprofiler på de 

to social- og sundhedsuddannelser  

Sekretariatet forslår, at udarbejde et grafisk informationsmateriale til jobcentrene om uddannel-

ses- og jobprofilerne på de to social- og sundhedsuddannelser. Dette materiale skal oplyse og 

vejlede både jobcenterkonsulenter og ledige, om mulighederne ved uddannelser, samt kende 

forskellene i indholdet af uddannelserne og arbejdsopgaverne.  
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Analysens datagrundlag samt metodiske bemærkninger 

Analysen bygger på kvantitative data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, 

og VisKvalitet.dk samt kvalitative data ifa. spørgeskema til SOSU-skoler om deres formalise-

rede samarbejde med øvrige aktører og kvalitative interviews med aktører og deltager om de-

res oplevelser med de nuværende AMU-uddannelser til ledige.   

 

Analyse består, af flere elementer, som enten er af kvantitativ og kvalitativ karakter. Denne 

form for design er valgt, for at kunne undersøge den aktuelle situation, som både indeholder 

bredde og dybde. Hvert afsnit vil indeholde et separat metode afsnit, som beskriver karakter 

af det pågældende element 

 

Se appendiks B for yderligere oplysninger om data, måling og metode. 
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2. Indledning 

2.1 Læsevejledning 

Analysen består af rapport består overordnet set af fem delanalyser:  

 

• Kapitel 3 fokuserer hvem de nyledige er, som er en kvantitativ analyse af hvem de ny-

ledige er på baggrund af data fra STAR. 

• Kapitel 4 afdækker AMU-aktiviteten i de første 3 kvartaler af 2020 mhp. at give et bil-

lede af, hvem deltagerne på AMU-uddannelserne på social- og sundhedsområdet er. 

• Kapitel 5 er en kvalitativ rundspørge af SOSU-skolernes formaliserede samarbejde 

med a-kasser fagforeninger og jobcentre i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddan-

nelsestilbud til ledige  

• Kapitel 6 afdækker kvalitativ aktørernes oplevelser og erfaringer med Covid-19 uddan-

nelsen eller de 6 ugers uddannelsesforløb 

• Kapitel 7 belyser kvalitativt deltagernes oplevelser og erfaringer med Covid-19 uddan-

nelsen eller de 6 ugers uddannelsesforløb 

 

1. Hvem er de nyledige?
Kvantitativ kortlægning af hvem de nyledige er på baggrund af data fra STAR.

2. Hvordan er AMU-aktiviteten?
Kvantitativ kortlægning af hvor der har AMU-aktivitet på området, og hvem disse 

deltagere er

3. Hvordan er aktørernes 
samarbejde?

Kvalitativ kortlægning af skolernes samarbejde med a-
kasser/fagforeninger/jobcentre

4. Hvilke oplevelser har 
aktørerne?

Kvalitativ kortlægning af aktørernes oplevelser 
og erfaringer med Covid-19 uddannelsen eller 

de 6 ugers uddannelsesforløb

5. Hvad er deltagernes 
oplevelser?

Kvalitativ kortlægning af deltagernes 
oplevelser og erfaringer med Covid-19 

uddannelsen eller de 6 ugers 
uddannelsesforløb
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Disse analyseelementer vil samlet udmønte sig i en konklusion og på baggrund af denne, udar-

bejdes der anbefalinger til spredningsaktiviteter, som skal være med til at øge aktiviteten på de 

tilrettelagte forløb og rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne.  

 

2.2 Datagrundlag 

Analyse består, som nævnt ovenfor, af flere elementer, som enten er af kvantitativ og kvalitativ 

karakter. Denne form for design er valgt, for at kunne undersøge den aktuelle situation, som 

både indeholder bredde og dybde. Hvert afsnit vil indeholde et separat metode afsnit, som be-

skriver karakter af det pågældende element 

 

Analysen skulle oprindeligt også give et billede af den specifikke målgruppe, der allerede har 

valgt at fokuseres på social- og sundhedsområdet gennem Covid-19 uddannelsen eller delta-

gelse på 6 ugers uddannelsesforløb for ledige. Dog har AMU-aktiviteten for 2. kvartal 2020 og 

informationer om deltagerne på uddannelsen pleje, omsorg og praktisk hjælp Covid-19 uddan-

nelsen eller de jobrettede 6 ugers uddannelsesforløb været forbundet med store forsinkelser. 

STIL forklarer denne forsinkelse med, at der som følge af skift i skolernes administrative systemer 

er store uoverensstemmelser mellem tilskudsdata og indberetninger, som gør det usikkert, om 

det er de korrekte deltagere, som er tilknyttet den enkelte uddannelse. Dette har medført, at 

analysen ikke vil indeholde informationer om AMU-aktiviteten og deltagerne på disse.  

 

Se appendiks for yderligere oplysninger om data, måling og metode. 

 

2.3 Analysens organisering 

Analysen er udarbejdet af flere parter. Kapitel 3 er foretaget af Peter Christian Andersen, (Roiit 

ApS), mens kapitel 6 og 7 er udarbejdet af Mette Nelleberg (Nelleberg Potentialeudvikling). Se-

kretariatet har, udover at bistå med viden og erfaringer på området, på grund af analysens 

mange elementer og kompleksitet fundet det nødvendigt, at sekretariatet har indgået væsentligt 

i den overordnede projektledelse, analyse og afrapportering. Sekretariatet har udarbejdet kapitel 

4 og 5, samt de opsamlende bemærkninger og forslag til anbefalinger pga. af den samlede ana-

lyse. 
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3. Hvem er de nyledige?  
Formålet med dette afsnit er belyse sammensætningen af de nyledige (”Nytilmeldte”) forårsaget 

af Coronapandemien. Denne kvantitative kortlægning vil karakteriserer dem ift.: 

 

• Køn  

• Alder  

• Branche  

• Geografi - landsplan og regionalt 

• Uddannelse 

• Faggrupper er særligt relevante at fokusere nærmere på 

• Størrelsen på ledighedsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysens datagrundlag samt metodiske bemærkninger 

 

Dette afsnit er udarbejdet af Peter Chr. Andersen fra Roiit ApS.  

 

I analysen benyttes begrebet nyledig(e), hvilket refererer til personer, der pga. den aktuelle sam-

fundsmæssige situation er blevet ledig fra d. 9. marts 2020. I opgørelserne fra Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering, STAR vil disse fremgå under begrebet ‘nytilmeldte ledige’. 

 

Data er en særkørsel fra STAR, hvor opgørelse af nytilmeldte er opgjort data fordelt pr. kom-

mune, således at det er muligt at identificere, hvor i landet den enkelte SOSU-skole eller det en-

kelte jobcenter kan fokusere en mulig fremtidig indsats. 
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Tabel 1 viser udviklingen i ”Nytilmeldte”, ”Afmeldte”, ”Tilmeldte” og den ”Absolutte ændring i til-

meldte” fra den 9. marts, da Coronapandemien for alvor ramte Danmark frem til d. 27. septem-

ber, hvor data er trukket, fordelt efter RAR.   

 

Tabel 1: Udviklingen i nytilmeldte fordelt efter RAR 
 

Nytilmeldte fra d. 9/3 

til d. 27/9 

Afmeldte fra d. 9/3 

til d. 27/9 

Tilmeldte i alt pr. 

d. 27/9 

Absolut ændring i 

tilmeldte fra d. 9/3 

til d.27/9 

Hovedstaden 86.428 74.798 54.126 11.630 

Østjylland 43.874 39.162 26.653 4.712 

Sjælland 33.660 31.957 19.110 1.703 

Sydjylland 31.011 29.698 17.051 1.313 

Nordjylland 28.764 27.711 16.185 1.053 

Fyn 21.006 20.014 12.199 992 

Vestjylland 12.829 12.045 6.714 784 

Bornholm 1.771 1.898 874 -127 

I alt 259.343 237.283 152.912 22.060 

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, STAR  

Note: RAR dækker over de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd, som koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet 

mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed. Statusdatoen for denne opgørelse er 27. september, hvorfor totalen vil 

afvige for opgørelserne fordelt på karakteristika 

 

Kolonnen ”Absolut ændring i tilmeldte” angiver forskellen mellem ”Nytilmeldte” og ”Afmeldte”, 

som d. 27/9 var på 22.060 personer. Disse 22.060 personer indgå i kategorien ”Tilmeldte” på sta-

tusdatoen d. 27/9, og udgør 14,4% af den totale sum. Dette betyder, at størstedelen af gruppen 

af ”Tilmeldte i alt” dækker over personer, som er blevet ledige før Corona, hvilket ikke er vores 

fokus i denne analyse.  

 

Derfor er de ”Nytilmeldte” vores bedste mål for at karakterisere de ’nyledige’.  

 

Tabel 2 viser, at i 27 kommuner ligger andelen af ”Nytilmeldte pr. Indbygger” over landsgennem-

snittet på 4.4%. Kommunernes andel af ”Nytilmeldte pr. Indbygger” ligger spredt mellem den hår-

dest ramte kommune København på 6.2% - som vist i tabellen - og den mildest ramte kommune 

Allerød på 2.4% - som jo ikke optræder i denne top-27-liste. 
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Tabel 2. I hvilke kommuner er der flest nytilmeldte ledige pr. indbyggertal? 

 
Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, STAR  

Note: For  udtræk af tal på kommuneniveau er statusdatoen d. 22. september 

 

3.1 Branche 

For undersøge de nyledige tidligere branchetilknytning, og dermed også om der nogle branche-

grupper, som er særligt ramt af Corona pandemien, viser tabel 3 fordeling af de nylediges tidli-

gere branchetilknytning.  De 4 brancher markeret med rødt er identificeret som faggrupper, der 

samlet dækker over ”servicefagene”.  Disse brancher er følgende:  

 

• Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

• Handel 

• Social og sundhedsvæsen 

• Hotel og restauranter 

 

Disse udgør tilsammen 89.035 af de ”Nytilmeldte”, som udgør de 34,70 % af alle ”Nytilmeldte”.  
 

 

 

 

 

RAR Kommmune Nytilmeldte 

d. 9.3.2020 til d. 22.9.2020

Indbyggertal 

3. kv. 2020

Andel af Nytilmeldte pr. 

Indbyggere, pct

Hovedstaden København 38.944 633.035 6,2%

Hovedstaden Ishøj 1.410 23.018 6,1%

Hovedstaden Brøndby 1.935 35.112 5,5%

Nordjylland Aalborg 11.966 217.316 5,5%

Hovedstaden Rødovre 2.237 40.848 5,5%

Østjylland Århus 18.754 349.433 5,4%

Hovedstaden Høje-Tåstrup 2.711 50.923 5,3%

Hovedstaden Albertslund 1.464 27.543 5,3%

Nordjylland Læsø 94 1.776 5,3%

Hovedstaden Glostrup 1.180 23.322 5,1%

Fyn Nyborg 1.562 31.933 4,9%

Nordjylland Frederikshavn 2.897 59.353 4,9%

Nordjylland Thisted 2.098 43.383 4,8%

Fyn Odense 9.900 204.718 4,8%

Hovedstaden Frederiksberg 4.993 104.118 4,8%

Fyn Assens 1.939 40.903 4,7%

Sjælland Slagelse 3.732 79.155 4,7%

Nordjylland Hjørring 2.982 64.450 4,6%

Fyn Kerteminde 1.102 23.824 4,6%

Sjælland Næstved 3.798 83.165 4,6%

Østjylland Randers 4.476 98.122 4,6%

Sjælland Sorø 1.357 29.872 4,5%

Sydjylland Fredericia 2.325 51.386 4,5%

Sydjylland Kolding 4.189 92.995 4,5%

Hovedstaden Herlev 1.295 28.933 4,5%

Sjælland Ringsted 1.554 34.852 4,5%

Bornholm Bornholm 1.760 39.497 4,5%
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Tabel 3: Hvilke brancher har det største antal af nytilmeldte ledige? 

 

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, STAR  

Note: For  udtræk af tal på kommuneniveau er statusdatoen d. 22. september 

 

3.2 Faggrupper 

Det antages, at der alt andet lige vil være relativt færre barrierer ved et brancheskift fra service-

fag til social- og sundhedsområdet, end der vil være fra andre branchegrupper. Derfor vil der fo-

kuseres nærmere på disse. 

 

I tabellen til højre ses mulige arbejdstilknytninger som de enkelte brancheområder dækker over 

inden for ”servicefagene”. Denne oversigt kan være med til at give et overblik over, hvilke tidli-

gere jobs de nytilmeldte inden for ”servicefagene” havde.  

 

 

 

 

 

 

Ingen lønoplysninger 71.096

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 24.885

Handel 24.297

Sundhed og socialvæsen 21.975

Industri 21.002

Hoteller og restauranter 17.878

Bygge og anlæg 14.655

Undervisning 12.592

Transport 12.448

Videnservice 8.100

Information og kommunikation 6.435

Offentlig administration, forsvar og politi 6.098

Kultur og fritid 4.502

Andre serviceydelser mv. 3.534

Øvrige 3.248

Finansiering og forsikring 1.935

Ejendomshandel og udlejning 1.710

Uoplyst aktivitet 214

Ialt 256.604



 

 

17 

 

 

 

17 kommuner har en tilgang af ”Nytilmeldte” med tidligere branchetilknytning til et af de fire ser-

vicefag på mere end 1.000. (De røde kommuner)  
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Figur 1: Hvor er i landet er de nytilmeldte med en tidligere branchetilknytning  

til servicefaget bosat? 

 

 

 

København 12.602 Slagelse 1.470

Århus 6.595 Næstved 1.404

Aalborg 3.806 Herning 1.361

Odense 3.377 Silkeborg 1.356

Esbjerg 1.793 Horsens 1.325

Vejle 1.772 Viborg 1.200

Kolding 1.647 Roskilde 1.173

Randers 1.643 Høje-Tåstrup 1.070

Frederiksberg 1.565
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3.3 Uddannelse 

Tabel 4 viser de nylediges uddannelsesbaggrund. Her kan det ses, at uddannelsesbaggrundene 

”Grundskole / Gymnasiale uddannelser” og ”Erhvervsfaglige uddannelser/ Adgangsgivende uddan-

nelsesforløb” tilsammen udgør  67,74 % af alle ”Nytilmeldte”. 

 

Tabel 4: Hvilken uddannelsesbaggrund har de nytilmeldte ledige? 

 
Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, STAR  

Note: For  udtræk af tal på kommuneniveau er statusdatoen d. 22. september 

 

3.4 Alder 

Tabel 5 viser de nylediges aldersfordeling. Her kan det ses, at aldersgrupperne ”19-29 år, 30-39 

år og 40-49 år udgør tilsammen over størstedelen af de ”Nytilmeldte”. Tilsammen udgør de 

76,86 % af alle ”Nytilmeldte”. 

  

Tabel 4: Hvilken alder har de nytilmeldte ledige? 

 
Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, STAR  

Note: For  udtræk af tal på kommuneniveau er statusdatoen d. 22. september 

 

Grundskole / Gymnasiale uddannelser 99.188

Erhvervsfaglige uddannelser / Adgangsgivende uddannelsesforløb 74.647

Mellemlange videregående uddannelser (MVU) 26.449

Lange videregående uddannelser (LVU) / Ph.d. og forskeruddannelser 18.534

Bacheloruddannelser (BACH) 15.533

Korte videregående uddannelser (KVU) 11.264

Uoplyst mv. 10.989

Ialt 256.604

19-29 år 87.299

30-39 år 64.485

40-49 år 45.451

50-59 år 42.428

60 år- 15.047

-18 år 1.894

Ialt 256.604



 

 

20 

 

3.5 Konklusion 

På baggrund af denne kortlægning, er det muligt, at svare på følgende:  

 

Hvor stor er gruppen?  

På statusdatoen 27. september, hvor analysens tal blev trukket, var gruppen  af ”Nytilmeldte” i alt 

i hele landet på 259.343 personer. Heraf er 22.060 personer af disse blevet ledige under Corona-

krisen, hvilket er en samlet stigning i ledigheden på 14,4%.   

 

Køn?  

Fordelingen af alle ”Nytilmeldte” mellem mænd af kvinder er nogenlunde ligelig. Mænd udgør 

52% af de ”Nytilmeldte”, mens kvinder udgør 48% af de ”Nytilmeldte”. 

 

Alder?  

Det er særligt den yngste aldersgruppe med personer i alderen 19-29 årige der er hårdt ramt af 

ledighed. Denne gruppe udgør omtrent 1/3 af de ”Nytilmeldte”. De voksne mellem 30-49 år er 

også påvirket af Coronapandemien, hvilket ses på at ledigheden for disse aldersgrupper udgør 

43% af de ”Nytilmeldte”. Aldersgrupperne 19-49 år udgør tilsammen 76,86 % af alle ”Nytil-

meldte”.  

 

Uddannelse?  

Personer med en ufaglært eller faglært uddannelsesbaggrund har i højere grad oplevet at blive 

ledig som følge af Coronapandemien. Uddannelsesbaggrundene ”Grundskole / Gymnasiale ud-

dannelser” og ”Erhvervsfaglige uddannelser/ Adgangsgivende uddannelsesforløb” udgør tilsam-

men 67,74 % af alle ”Nytilmeldte”.  

 

Geografi - landsplan og regionalt?  

Særligt de større danske byer har haft et større antal af ledige, hvilket også vil være naturligt i 

takt med et større indbyggertal. Dog er andelen af ledige i disse byer også højere end gennem-

snittet af de danske kommuner. Kommuner med relativt høj ledighed dækker bl.a. over Køben-

havn, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Randers og Kolding. 

 

Branche?  

Faggrupperne, som samlet kan kategoriseres som værende tilhørende servicefag, har en markant 

stor andel ledige. Ledige med tidligere branche tilknytning til ‘Rejsebureauer, rengøring og an-

den operationel service’, ‘Handel’, ‘Social og sundhedsvæsen’ og ‘Hotel og restauranter’ har til-

sammen 89.035 personer som er ”Nytilmeldte”, hvilket udgør de 34,70 % af samtlige ”Nytil-

meldte”.  
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Hvilke faggrupper er særligt relevante at fokusere nærmere på? 

Det antages, at der alt andet lige vil være relativt færre barrierer ved et brancheskift fra service-

fag til social- og sundhedsområdet, end der vil være fra andre branchegrupper. Derfor vil der i 

den kvalitative analyse fokuseres yderligere på denne faggruppe. En specifikation af parametre 

for udvælgelse af kommuner findes på de efterfølgende slides. 

 

Tabel 6: Liste af kommuner med tilgang af 1000+ “Nytilmeldte” inden for servicefagene og dets 4 

undergrupper 

 

 

Valg af styrende parameter for analysen 

På listen over karakteristika, er tilknytningen til en ”Branche” den væsentligste og styrende para-

meter for vores udvælgelse jf. side 13. Servicefag er udvalgt som den branche med antageligt 

den mindste barriere for et brancheskift til SOSU, hvorfor der fokuseres på kommuner, hvor le-

digheden er størst indenfor disse brancher. Brutto udgør ”Nytilmeldte” i Servicefag i netop disse 

7 kommuner 31.463 personer 

 

De andre karakteristika (”Uddannelse”, ”Alder” og ”Køn”) samt understøttende perspektiver følger 

mønsteret og giver ikke anledning til justeringer af dette valg 

(se næste slide: Tabel 7c) 

 

Branche Servicefag 

(Overgruppe)

Rbu, rengøring og anden 

operationel service 

(Undergruppe)

Handel 

(Undergruppe)

Socialog sundhed 

(Undergruppe)

Hotel og 

restaurant 

(Undergruppe)

København København København København København

Århus Århus Århus Århus Århus

Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg

Odense Odense Odense Odense Odense

Esbjerg Vejle Vejle Esbjerg Frederiksberg

Vejle Kolding Randers Randers Vejle

Kolding Esbjerg Silkeborg Vejle Kolding

Randers Slagelse Kolding Næstved Slagelse

Frederiksberg Randers Herning Frederiksberg Esbjerg

Slagelse Viborg Esbjerg Kolding

Næstved Herning Horsens Slagelse

Herning Næstved Slagelse Silkeborg

Silkeborg Horsens Frederiksberg Herning

Horsens Frederiksberg Næstved

Viborg Høje-Tåstrup Roskilde

Roskilde Sønderborg Viborg

Høje-Taastrup Silkeborg

Fredericia

Roskilde

Hjørring
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På basis af de kvantitative datafund foretages der en udvælgelse af kommuner, som i høj grad 

har oplevet et stort antal af ledige som følge af Coronapandemien – 7 i alt. 

De 4 første kommuner er udvalgt, fordi det er her, at antallet af ”Nytilmeldte”  numerisk er størst 

– uanset gennem hvilket parameter/karakteristikum, vi anskuer det. 

 

De 3 næste kommuner er supplerende udvalgt, specifikt fordi søgningen på Covid-19 uddannel-

sen har været størst her – og lægger vi yderligere til, at netop disse 3 kommuner også topper 

højt kvantitativt, kan disse også vælges. 

 

Tabel 7: De 7 udvalgte kommuner 

 

 

Disse udvalgte kommuner vil ligge til grund for udvælgelse af respondenter i delanalysen i afsnit 

5 og 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

København

Århus

Aalborg

Odense

Esbjerg

Kolding

Randers
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4. Hvordan er AMU-aktiviteten? 
Formålet med dette afsnit er belyse, hvordan AMU-aktiviteten på social- og sundhedsområdet 

har været, samt at give en karakteristik af, hvem der har deltaget på disse AMU-uddannelser.  

Derudover vil dette afsnit belyse aktiviteten på udvalgets midlertidige AMU-uddannelse ”Omsorg, 

pleje og praktisk hjælp, Covid-19”, som blev oprettet på baggrund af et eventuelt nødbehov, i 

forhold til manglende sundhedspersonale i primærsektor. 

 

4.1 Hvordan har udviklingen i AMU-aktivitet på social- og sund-

hedsområdet været? 

Den samlede AMU-aktivitet på social- og sundhedsområdet vil blive beskrevet for AMU-uddan-

nelserne på følgende fælleskompetencer beskrivelser, FBK: 

 

• 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 

• 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

• 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 

• 2688 Patientrelateret service på sygehusene 
 

Figur 4.1.1. viser udviklingen i antallet af deltager på disse 4 FKB’er. Det kan af figuren ses, at der 

har været en væsentlig nedgang i antallet af deltager på særligt FKB’erne ’Ældrepleje, sygepleje 

og sundhed i kommunalt regi’ og ’Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap ’ i 2020, som dækker 

de første 3 kvartaler. I den foreløbige opgørelse for 2020 har der været hhv. 7.089 og 5.945 del-

tager på hhv. ’Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’ og ’Socialpsykiatri og fy-

sisk/psykisk handicap’. Mens der i 2019 var en samlet deltagelse på 18.292 og 12.769 på hhv. 

’Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’ og ’Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handi-

cap’. Dette svarer til et fald på hhv. 67,5% og 44,5%. 

Analysens datagrundlag samt metodiske bemærkninger 

Dette afsnit er udarbejdet af SEVU 

 

Datagrundlaget anvendt til dette afsnit er udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets, 

BUVM, datavarehus med de seneste offentliggjorte data. Opgørelserne for 2020 omfatter 

udelukkende tal fra 1, 2 og 3 kvartal, som angivet i de enkelte tabeller og figurer. 

 

Opgørelsen af AMU-aktivitet for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020. 
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I den foreløbige opgørelse for 2020 har der været hhv. 7.089 og 5.945 deltager på hhv. ’Ældre-

pleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’ og ’Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap’. 

Mens der i 2019 var en samlet deltagelse på 18.292 og 12.769 på hhv. ’Ældrepleje, sygepleje og 

sundhed i kommunalt regi’ og ’Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap’. Dette svarer til et fald 

på hhv. 67,5% og 44,5%.  

 

Figur 4.1.1: Udviklingen i antallet af deltagere på AMU-uddannelser på social- og sundhedsområ-

det fordelt på FKB’er, antal deltager 

 
Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 

Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020.  

 

På FKB’erne ’Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet’ og ’Patientrelateret service på 

sygehusene’ har der i 2020 ligeledes været et fald i aktiviteten. Det samlede antal deltagere lig-

ger dog væsentlig under de tidligere nævnt FKB’er.  

 

Den faldende antal deltagelse kan primært tilskrives Coronapandemien, som medførte at uddan-

nelsesinstitutionerne særligt i 2. kvartal i 2020 havde en begrænset aktivitet. I den sammenhæn-

gen er det interessant at vide, hvordan uddannelserne på de 4 FKB’er bliver anvendt af ledige, 

som pandemien, som nævnt i afsnit 3, har medført en væsentlig stigning af.  
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4.2 Hvordan har lediges deltagelse på AMU-uddannelserne på 

social- og sundhedsområdet været? 

AMU-uddannelserne kan være med til at rekruttere og kvalificere ledige til social- og sundheds-

området, hvorfor det er værd at fokusere på, hvordan AMU-uddannelserne på dette område an-

vendes af ledige.  

 

Tabel 4.2.1. viser udviklingen i ledige og beskæftigedes andel af antal deltagere på AMU-uddan-

nelserne på social- og sundhedsområdet i perioden fra 2015-2020.  

 

Tabel 4.2.1. Udviklingen i lediges og beskæftigedes andel af deltagelse på AMU-uddannelser på 

social- og sundhedsområdet, procent 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Lediges andel  9% 13% 9% 10% 16% 16% 

Beskæftigedes andel 91% 87% 91% 90% 86% 86% 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 

Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020.  

 

I tabellen ovenfor kan det ses, at der har været en positiv udvikling i lediges andel af det samlede 

antal deltagere på AMU-uddannelserne på social- og sundhedsområdet. Den foreløbige opgø-

relse for 2020 viser, at lediges andel af deltagelser på AMU-uddannelser på social- og sundheds-

området udgør 16%, hvilket er var tilsvarende i 2019.  

 

AMU-uddannelserne medvirker i høj grad også til at fremme udviklingen fra ufaglært til faglært, 

samt til at efteruddanne og fastholde allerede uddannede medarbejdere på området. Det er der-

for ikke overraskende at beskæftigede deltager udgør størstedelen af den samlet deltagelse.  

 

Afsnit 3 belyste, at et stort antal af personer, som var blevet afskediget deres job i høj grad var 

personer bosat i de større danske byer. I figur 4.2.1. kan det ses, hvor ledige, som har deltaget på 

en AMU-uddannelse på social- og sundhedsområdet er bosat. Figuren viser, at et større antal af 

de ledige deltagere på AMU-uddannelserne er bosat i Jylland, hvor især Hjørring, Jammerbugt 

Rander og Esbjerg kommune kan fremhæves. I disse kommuner er der relativt mange ledige, 

som har valgt at tage en AMU-uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.  

 

Det modsatte billede ses nord for København. I dette område er der næsten ingen deltager på 

en AMU-uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, selvom også disse områder er ramt 

af en øget ledighed forårsaget af Coronapandemien. En væsentlig antal af ledige bosat på 
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Sydsjælland, herunder Slagelse og Kalundborg, og Fyn har også deltaget på en AMU-uddan-

nelse inden for social- og sundhedsområdet. 

 

Figur 4.2.1. Den geografiske fordeling af ledige deltager på AMU-uddannelser på social- og 

sundhedsområdet i 2020*, antal deltager 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 
Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020. 

De ledige deltager udgøres primært af kvindelige deltagere. 83% af de ledige deltagere på en 

AMU-uddannelse på social- og sundhedsområdet er kvinder. I figur 4.2.2. ses aldersfordelingen 

for de ledige deltagere.  

 

Figur 4.2.2. Aldersfordelingen på ledige deltager på AMU-uddannelser på social- og sundheds-

området i 2020*, antal deltager 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 

Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020. 
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I figuren kan det ses, at de deltagende ledige i høj grad er i alderen fra 30-59 år. Disse alders-

grupper udgør til sammen cirka 70% af de ledige.  

 

4.3 Hvordan har deltagelsen været på AMU-uddannelsen på 

’Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19’? 

AMU-uddannelsen på ’Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19’ blev oprettet i foråret 2020 på 

baggrund af et muligt akut behov for sundhedspersonale. Uddannelsens formål er at opkvalifi-

cere deltagerne til at støtte borgere i et sundhedsvæsen, der er i en nødsituation og hvor der er 

brug for ekstra hjælp.  

Der har i de første 3 kvartaler af 2020 været 304 deltagere på AMU-uddannelsen ’Omsorg, pleje 

og praktisk hjælp, Covid-19’. Tabel 4.3.1. viser aktiviteten på denne AMU-uddannelse fordelt på 

institutioner.  

Tabel 4.3.1.: Antal deltagere på AMU-uddannelsen uddannelsen ’Omsorg, pleje og praktisk 

hjælp, Covid-19’ i 2020* fordelt på institutioner 
 

Antal deltagere 

SOSU H 134 

Social- og Sundhedsskolen Fyn 50 

SOSU Østjylland 48 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 36 

Randers Social- og Sundhedsskole 17 

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 8 

Zealand Business College 6 

Social- og Sundhedsskolen Syd 5 

Total 304 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 

Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020. 

 

Tabellen viser, at særligt SOSU H har haft et stort antal deltagere på denne uddannelse. Omtrent 

44% det samlet antal deltagere har taget uddannelse på SOSU H. Mens SOSU Østjylland, SOSU 

Fyn og SOSU Esbjerg til sammen haft omtrent samme andel på 44%.  

 

78% af deltagerne på tværs af institutioner påstår af kvinder. Mens 176 af deltagerne var ledige, 

da de tog AMU-uddannelsen. Dette svarer til en andel på 60% af deltagerne, mens 40% af delta-

gerne var i beskæftigelse.  

 

Figur 4.3.1. viser deltagernes aldersfordeling på AMU-uddannelsen ’Omsorg, pleje og praktisk 
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hjælp, Covid-19’. Her kan det ses, at særligt yngre personer har deltaget på denne uddannelse. 

40% af den samlede deltagelse består af deltagere i alderen 20-29 årige, hvilket er 112 personer.  

 

Figur 4.2.2. Aldersfordelingen på deltagere på AMU-uddannelsen ’Omsorg, pleje og praktisk 

hjælp, Covid-19’ på social- og sundhedsområdet i 2020*, antal deltager 

 
Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, april 2021 

Note: *Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med 3. kvartal 2020. 
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5 Hvordan er aktørernes samarbejde?  

 

Der findes allerede en række tiltag på AMU-området, der retter sig mod ledige og rekruttering til 

ældre- og sundhedsområdet.  

 

• FEVU har udarbejdet en oversigt ”Introduktion til ældre- og handicapområdet”, hvor der 

fremgår en række AMU-uddannelser, som generel inspiration og vejledning til skolerne.  

• Ligeledes arbejder FEVU og skolerne sammen med STAR om at udarbejde en årlig lands-

dækkende positivliste, der udgør et 6 ugers jobrettet uddannelsestilbud til ledige. 

• Endelig er der udviklet en ny AMU-uddannelse ”Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid 19” 

på baggrund af et eventuelt nødbehov, i forhold til manglende sundhedspersonale i pri-

mærsektor og pandemi-situationen.  

 

I analysen ligger en antagelse af, at der bag disse tre tiltag, vil være deltagere, der motiveres til at 

søge videre til at blive faguddannet gennem en senere social-og sundhedsuddannelse.  

Analysen har i dette afsnit et særligt fokus på brugen af ovenstående tiltag og de forskellige ak-

tørers samarbejde i forhold til disse.    

 

 

 
 

Analysens datagrundlag samt metodiske bemærkninger 

Dette afsnit er udarbejdet af SEVU  

 

Som en del af den årlige redigering af Positivliste, valgte sekretariatet i år at foretage en kort 

spørgeskema rundspørge til SOSU-skolerne ved brug af SurveyMonkey. Der blev særligt spurgt 

ind til SOSU-skolers brug af listen, og det formaliserede samarbejde med A-kasser, fagforenin-

ger og jobcentre.  

 

Der blev samtidig spurgt til SOSU-skolernes brug af ‘Covid19-uddannelsen’; Omsorg, pleje og 

praktisk hjælp, Covid19, der ikke på dette tidspunkt indgik i positivlisten. Rundspørgen blev fore-

taget for i højere grad at opnå en viden om, hvordan skolerne tilrettelægger forløbene, samt 

hvordan de samarbejder med aktører herunder A-kasser, fagforeninger og jobcentre for at 

styrke rekrutteringsindsatsen. 9 ud af 14 SOSU-skoler har besvaret Survey’et, som anvendes i 

dette afsnit. Spørgeskemaet og respondentliste findes i appendiks.  

 



 

 

30 

 

5.1 Baggrund 

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige udspringer fra Beskæftigelsesreformen 2014 

og Trepartsaftalen 2016. Formålet er, at målrette uddannelsesindsatsen til ledige med størst be-

hov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.  Positivlisten udarbejdes årligt i et sam-

arbejde mellem FEVU, skolerne og STAR, og skal indeholde udvalgte AMU-uddannelser i forhold 

til dette formål.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den landsdækkende positivliste 

Positivlisten skal indeholde AMU-uddannelser in-

denfor områder med behov for arbejdskraft, og af-

grænser hvilke AMU-uddannelser eller AMU-ud-

dannelsesforløb, det er muligt at vælge.  

  

Positivlisten anses som en liste af enkeltstående 

AMU-uddannelser.  Positivlisten er et styringsred-

skab for jobcentrene, den ledige og skolerne.   

Bag positivlisten ligger et hensyn til  fleksibel an-

vendelse;  Den ledige kan frit sammensætte sit for-

løb og skolerne kan frit anvende uddannelserne fra 

den samlede liste til at tilrettelægge ‘særlige forløb’, 

med forskellig sammensætninger af uddannelser 

og længde relateret til lokale indsatser og behov i 

nærmiljøet. 

  

Vejledende uddannelsesfor-

løb  

Er særlige udvalgte, anbefalede 

sammensatte forløb af AMU ud-

dannelser, der er udarbejdet i et 

samarbejde mellem skoler og 

FEVU og som Jobcentrene an-

vender som anvisende i rådgiv-

ningen til den ledige.  
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5.2 Aktørernes oplevelser med uddannelsesforløb 

Kun få skoler anvender de formaliserede vejledende uddannelsesforløb, der er anbefalet ud fra 

Positivlisten. Der er således ikke en sammenhæng i skolernes samarbejde omkring listens udar-

bejdelse og den reelle anvendelse.  

 

I stedet udvælger og tilrettelægger de fleste skoler særlige forløb med uddannelser fra den gæl-

dende Positivliste – her er indholdet målrettet lokale ‘skræddersyede’ behov. Forløbene kan vare 

fra få dage til mange uger. Deltagere på disse særlige tilrettelagte forløb er ledige, dog med få 

undtagelser (øvrige deltagere, der tager AMU). En samlet oversigt over de særlige tilrettelagte 

forløb kan ses i bilag. Udvalgte eksempler fra disse forløb er illustreret nedenfor, som viser hvilke 

AMU-uddannelser der oftest anvendes og med forskellige variation bringes i spil i et særligt for-

løb:  

 

 

 

 

 

Der er flere eksempler på, at der sammensættes særlige forløb, målrettet ind i SOSU-uddannel-

ser, hvor der er medtænkt et praktikforløb, som hjælper til afklaring både for den ledige og en 

‘kommende arbejdsgiver’. Forløbene kræver et tæt samarbejde mellem aktørerne, hvor der både 

ses på AMU-uddannelsesmuligheder (skole), men også forskellige lønmæssige forhold under 

praktikperioden, som enten løses gennem jobcenter/A-kasser eller direkte i en ansættelseskon-

trakt hos arbejdsgiver.  Eksempler vises herunder:  
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Eksempel 1 
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Eksempel 2 
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5.3 Aktørernes erfaringer med indholdet af uddannelsesforløb 

Uddannelsen ’Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19” har været afholdt som selvstændigt 

forløb på i alt 6 skoler, og primært som fjernundervisning, grundet Covid19-situationen. Den har 

således ikke indgået i et særligt forløb til ledige, men været et særligt tilbud, som er tilbudt ledige 

og øvrige målgrupper fra skolernes side.     

 

Uddannelsen ”Praktisk hjælp til ældre” indgår i størstedelen af skolernes særlige tilrettelagte for-

løb. Derudover er det meget forskellige uddannelser fra positivlisten, der anvendes i forløbene. 

Der er således ikke en særlig kendetegnende målrettet ‘pakke’ af AMU-uddannelser. 

Skolerne nævner ikke, at de anvender oversigten ”Introduktion til ældre- og handicapområdet”, 

der ligger på FEVU’s hjemmeside til inspiration.  

 

Skolerne oplever ikke, at de mangler AMU-uddannelser i forhold til de forskellige allerede eksi-

sterende tiltag, der retter sig mod ledige fra FEVU’s side, men de anbefaler en større mulighed 

for at sammensætte særlige forløb, der giver de ledige øget merit ind i EUD – og dermed en 

motivation til, at de ledige vælger netop disse forløb. 

 

5.4 Formaliserede samarbejde med aktører 

En stor del af skolerne beskriver et godt samarbejde med primært jobcentre og kommuner som 

samarbejdspartnere, hvor: 

 

o Samarbejdet er målrettet og der foretages formaliserede screeningsindsatser, der leder den 

ledige hen mod en vej til at ‘blive parat’ til SOSU-området, og hvor samarbejdet er formali-

seret gennem et projekt med styregruppemedlemmer, der består af skole, arbejdsgiver- og 

jobcenterrepræsentanter.  

 

• - F.eks. et særlige forløb ‘Klar til SOSU” som har et omfang 67 dage, som også indeholder 

en aftale om praktik, og derved hjælper den ledige til at ‘snuse til’ og afprøve den praksis, 

man senere vil arbejde i.  Se forskellige eksempler i bilagsmaterialet.  

 

o Andre skoler beskriver samarbejdsfora med jobcentre og A-kasser, hvor samarbejdet bl.a. 

udmøntes i netværk, arbejdsgrupper, informationsmøder til ledige, samarbejdsdokumenter 

ift. årshjul for forløb   

 

Enkelte beskriver samarbejdet med A-kasser, fagforeninger og jobcentre i en ‘løsere ramme’, 

hvor der f.eks. aftales informationsmøder til ledige, samt at efterspørgsler løses ad hoc.  
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Nogle skoler beskriver, at de ikke har samarbejde, eller kun lidt samarbejde, hvis de får en hen-

vendelse fra de øvrige aktører.  

 

5.5 Konklusion 

Skolernes formaliserede samarbejde med øvrige aktører er meget forskelligt fra skole til skole, 

hvorfor at uddannelsestilbuddene til ledige varierer væsentligt. Skolerne gør en stor indsats for at 

imødekomme de lokale arbejdsmarkeder, således at det særlige forløb tilrettelægges i forhold til 

den lokale efterspørgsel. 

 

På tværs af SOSU-skolerne findes der ikke en sammenstemmende indsats målrettet ledige. Der-

for vil den ledige møde forskelle muligheder for uddannelsestilbud og vejledningspraksis alt af-

hængigt af den lediges geografiske placering. 

 

Derudover efterspørger skolerne meritgivende uddannelser til Positivlisten som værktøj til at øge 

rekrutteringen til erhvervsuddannelserne. Dels ved at de nuværende meritgivende AMU-uddan-

nelser til social- og sundhedshjælperuddannelsen placeres på Positivlisten og markeres som sær-

lige. Dels ved at udvalget overvejer yderligere mulighed for merit på AMU uddannelser, fordi det 

giver deltageren yderligere motivation til at starten vejen frem til endelig EUD.  
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6 Hvilke oplevelser har aktørerne?  
Dette afsnit vil vha. kvalitative interviews med a-kasser, jobcentre og fagforeninger belyse deres 

erfaringer med nyledige og AMU-udbuddet.  

 

 

Analysens datagrundlag samt metodiske bemærkninger 

Dette afsnit er udarbejdet af Mette Nelleberg, Nelleberg Potentialeudvikling 

 

 

SOSU skolerne b lev interviewet først, da de skulle 

Skoler

A kasser/fagforeninger, 
jobcentre

Deltagere

Dataet for denne analyse består af semistrukture-

rede interviews med udvalgte SOSU-skoler.  

 

Informanterne er udvalgt ift. skolernes erfaring 

med afholdelse af 6-ugers uddannelsesforløb i 

samarbejde med lokale jobcentre, samt skoler der 

har afholdt AMU-uddannelsen ”49633 Omsorg, 

pleje og praktisk hjælp, Covid 19’”*. 

 

SOSU skolerne blev interviewet først, da de skulle 

være indgangen til oplysninger om deres lokale 

samarbejdspartnere i henholdsvis jobcentre og A-

kasser/fagforeninger. Skolerne var ligeledes de 

eneste, som kunne kontakte tidligere deltagere og 

invitere dem til deltagelse i afdækningen. 

 

Efterfølgende er der afholdt semistrukturerede in-

terviews med repræsentanter fra A-kasser, fagfor-

eninger og jobcentre, i de områder som den 

kvantitative analyse fra afsnit 1 havde udpeget.  

Afslutningsvis er der afholdt  fokusgruppeinter-

views med nyledige, som har deltaget på  

• uddannelsen ”Omsorg, pleje og praktisk 

hjælp, Covid-19” 

• 6 ugers forløb for ledige inden for SOSU-

området og/eller  

• en eller flere af de 23 AMU uddannelser 

på positivlisten (jævnfør projektbeskrivel-

sen) 

  
* Deltagere der har valgt at tage AMU uddannelsen 49633 Omsorg, pleje og praktisk hjælp, 

Covid 19’, anses i afdækningen som en særlig potentiel målgruppe af nyledige, der evt. 

overvejer et brancheskift ifm. Corona situationen. 
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Den kvantitative analyse af de nylediges karakteristika i afsnit 3 viser, at antallet af nytilmeldte in-

denfor servicebranchen, som forventet, er højest i landets 4 største kommuner, hvorfor de er ud-

valgt som fokusområder.  

 

Figur 6.1. Udvælgelse af fokuskommuner
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Herudover der udvalgt yderligere 3 kommuner, som ligeledes har en høj ledighed, og hvor søg-

ningen på Covid-19 uddannelsen har været størst jf. den kvantitative analyse af målgruppen. 

Herunder præsenteres de udvalgte byer og de tilhørende SOSU-skoler, som dækker de pågæl-

dende byer. (Byer som er listet med sort, er byer hvor skolerne har deres andre afdelinger)  

 

Figur 6.2. Udvalgte fokuskommuner og den tilhørende SOSU-skole 

 

 

5.1 Udvælgelse af respondenter 

Der er lavet interview med følgende grupper af informanter: 

 

• Nyledige som har deltaget på enten Covid19, 6 ugers uddannelsesforløb eller sær-

ligt tilrettelagte forløb inden for SOSU-området (primær målgruppe) 

 

• Nyledige som identificeres gennem den kvantitative undersøgelse og repræsente-

rer brancher med stort antal nyledige 

 

• Skolerepræsentanter, som har arbejdet med den primære målgruppe 

 

• Ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis udvalgte A-kasser, jobcentre, og fagfor-

eninger, som i særlig grad er i berøring med grupperne af nyledige som identifice-

res gennem den kvantitative undersøgelse 
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Tabel 6.1 Informantgrupper, udvælgelseskriterier og metode 

Informant-

grupper 

Udvælgelseskriterier Kontakt metode 

Skole repræ-

sentanter 

Skolerne er udvalgt på baggrund af antal af-

holdte forløb  Covid19, 6 ugers uddannelses-

forløb eller særligt tilrettelagte forløb inden 

for sosu-området samt  frivillighedsprincip-

pet (hvem ønsker at deltage) 

Informanterne er udvalgt på baggrund af 

deres erfaringer med målgruppen 

Der er desuden udvalgt konsulenter som har 

erfaring med særlig forløb som Taarnby 

projektet m.fl. 

SEVU informerede skolerne skriftligt 

om projektet. De skoler som havde re-

levant erfaringer meddelte efterføl-

gende om de ønskede at deltage. 

Undervisere og konsulenter blev ud-

peget af ledelsen hvorefter  

Informanterne blev kontaktet og inter-

viewet af Mette Nelleberg 

2.  Ledelsesre-

præsentanter 

fra jobcentre, 

A-kasser og 

Fagforeninger 

 Jobcentre, A-kasser og Fagforenings infor-

manter er udvalgt med udgangspunkt i den 

kvantitative undersøgelse, i de kommuner 

(Aalborg, Århus, Odense, København, Es-

bjerg, Kolding og Randers) som har flest ny-

ledige. 

Disse informanter er udvalgt fordi de repræ-

senterer mulige branche-skiftere. 

Jobcentre, A-kasser og fagforeninger 

er kontaktet af SEVU. De 7 SOSU sko-

ler, oplyste hvilke lokale kontaktperso-

ner de har samarbejde med, primært i 

jobcentrene.  

Udvalgte informanter er herefter kon-

taktet og interviewet af Mette Nelle-

berg 

3 . Nyledige 

med særlige 

branche ud-

fordringer  

Ud fra den kvantitative undersøgelse blev 

det, i samarbejde med styregruppen, beslut-

tet udelukkende at fokusere på nyledige in-

den for servicebranchen.   

De interviewede personer fra Jobcen-

tre og A-kasser har stået for at kon-

takte nyledige fra servicebranchen, 

som endnu ikke er blevet introduceret 

til SOSU-området, til at deltage i et in-

terview. Det er desværre ikke lykkes at 

få nogen til at deltage, som ikke alle-

rede havde sagt ja til at afprøve SOSU-

området. 

4. Nyledige 

som har delta-

get på AMU 

forløb 

 
SOSU-skolerne udsendte breve fra 

SEVU til tidligere deltagere på Covid 

19 og/eller 6-ugers forløb og indhente 

skriftlig accept af deltagelse i undersø-

gelsen. Informanter er herefter kon-

taktet og interviewet af Mette Nelle-

berg 
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6.2 Forbehold og begrænsninger for analysen 

En af de ting der er blevet tydeligt gennem projektet er, at informanterne fra A-kasser og Job-

centre endnu ikke har et klart billede af den store gruppen af nyledige. Informanterne oplever at 

de endnu ikke har ”mødt dem”. Denne oplevelse skyldes flere faktorer: 

 

1. Hjælpepakker og opsigelsesvarsler 

Regeringens hjælpepakker har udskudt antallet af afskedigelser med flere måneder, herudover 

har medarbejdernes forskellige opsigelsesperioder yderligere udskudt deres kontakt til A-kasser 

og Jobcentre.  

 

2. Regler for møder med a-kasser og jobcentre de første 6 måneder  

Forsikrede nyledige melder sig arbejdsledige i deres respektive A-kasser, inden for de første 14 

dage efter jobophør. Herefter har A-kassen opfølgningspligt efter 3 og 6 måneder. De ledige kan 

herudover selv opsøge A-kassen ved behov. Ikke forsikrede ledige, melder sig ledige direkte i de-

res lokale jobcenter. Alle ledige skal have kontakt til jobcenteret mindst en gang pr. måned de 

første 6 måneder. (se nedenstående oversigt). A-kasserne har altså væsentlig mindre kontakt 

med de ledige end jobcentrene. 

 

 

 

 

 

3. Fordeling af ledige på landsplan og forskellige kontaktflader 

De nyledige er fordelt over hele landet jf. analysen, afsnit 1, og de henvender sig løbende gen-

nem flere måneder. Derfor bliver henvendelserne på de lokale jobcentre og A-kasser ikke ople-

vet helt så massivt som tallene ellers kunne tyde på.  Herudover er opgaven med at tage imod 

de nyledige fordelt mellem mange forskellige A-kassaer og jobcentre, hvilket betyder, at de en-

kelte informanter ikke nødvendigvis har det fornødne kendskab til den samlede målgruppe. 

Disse faktorer afspejler sig i dialogen med informanterne fra både jobcentre og A-kasser, men 

også i dialogen. 
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6.3 Aktørernes oplevelser med nyledige 

 

 

Hvad kendetegner gruppen af nyledige? 

Informanterne fortæller nogenlunde samstemmende, at de ikke kan give en karakteristik af grup-

pen af nyledige, da de endnu ikke har mødt særligt mange af dem. Både Jobcenter- og A-kasse-

informanter fortæller dog at de oplever, at der er flere ufaglærte, primært fra servicebranchen 

blandt gruppen af nyledige, herudover er det nogenlunde den samme målgruppe som de tidli-

gere har mødt.  

 

Underviserne på uddannelsen ”pleje, omsorg og praktisk hjælp Covid-19” beskriver holdene som 

meget forskellige. Da der var flere undervisere indover et forløb på kun 5 dage og da forløbene 

foregik online, fik underviserne ikke noget tydeligt billede af deltagergruppen. 

Alle ovennævnte repræsentanter forventer at møde flere arbejdsmarkedsparate deltagere end 

tidligere, en del med flere års erfaring og en større gruppe af deltagere der kan indgå som vok-

senelever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er afholdt 16 interviews med i alt 19 informanter fordelt på følgende måde: 

 

• 7 interviews med 8 informanter, fra udvalgte SOSU-skoler. (bilag 2)  

 

• 6 interviews med 8 jobcenter-informanter (Ledelsesrepræsentanter) fra Job-

centre i Aalborg, Århus, Randers, Kolding, Odense og København (se bilag 3) 

 

• 3 interviews, med 3 ledelsesrepræsentanter fra Fagforeninger/A-kasser. De 3 

fagforeninger/A-kasser som valgte at deltage er ASE, KRIFA og FOA. (bilag 4) 

 

•  
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6.4 Vejledningspraksis med fokus på SOSU-området 

Dette underafsnit vil belyse A-kasser og Jobcentres strategi for vejledningspraksis, i forhold til 

gruppe af nyledige med fokus på SOSU-området. 

 

A-kasser:  

ASE og Krifa udtrykker, at de har ikke ”en særlig strategi” for SOSU-området. Hvorimod FOA ar-

bejder strategisk for at øge tiltrækningen af arbejdskraft til SOSU-området.  

ASE og Krifa informanterne fortæller, at de tager udgangspunkt i de lediges egne ønsker og be-

hov, hvor der på kort sigt er fokus:  

 

”hurtigste vej tilbage til et varigt arbejdsliv” 

 

Mens der på længere sigt er der fokus på:  

 

”varigt arbejde gennem uddannelse”. 

 

Der er dog et eksempel på, at en konsulent som kender til SOSU-området, fra en tidligere an-

sættelse, er mere tilbøjelig til at rette fokus mod netop SOSU-området. Konsulenten fra ASE, har 

tidligere været vejleder på en SOSU-skole, og har derfor en stor viden om området. Derfor bru-

ger konsulenten naturligt tidligere kontakter på skolen i vejledningen af de ledige, som hun tæn-

ker vil være gode kandidater til et omsorgsjob. 

 

Begge konsulenter fra ASE og Krifa benytter de regionale analyser fra STAR, som udgangspunkt 

for at vejlede ufaglærte ledige om regionale muligheder. ASE og Krifa informanterne fortæller 

ligeledes at de af og til samarbejder med lokale jobcentre, men at de ikke har et formelt samar-

bejde med SOSU-skolerne. De begrunder førnævnte med, at A-kasserne er landsdækkende or-

ganisationer, som har lokalafdelinger i forskellige byer, som ikke er tilknyttet kommunerne, hvor-

for de heller ikke har en naturlig snitflade til jobcentre og SOSU-skoler.  

 

FOA arbejder kontinuerligt med tiltrækning til SOSU-området og i forbindelse med Coronapan-

demien har FOA, SOSU H, Tårnby fremskudte jobcenter* og 3F samarbejdet om et særligt tilret-

telagt forløb, som skal tilbydes til de ledige som følge af afskedigelser i de lufthavnsrelaterede 

virksomheder. (se oversigt næste side) 
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Eksempel på strategi for vejledningspraksis med fokus på SOSU-området – som en målrettet, lo-

kal indsats mellem forskellige aktører 

 

Dette særlige tilrettelagte forløb er sammensat af en 6 ugers uddannelsespakke for ledige, der 

har interesse for SOSU-området. Forløbet består af 4 AMU-uddannelser med en varighed på 30 

dage. Forløbet giver en indføring til SOSU-området, så deltageren efterfølgende står stærkt ift. et 

job som ufaglært på området. Derudover giver forløbet mulighed for, at deltagerne er klædt 

godt på til begynde på grundforløbet til en efterfølgende uddannelse til social- og sundheds-

hjælper eller social- og sundhedsassistent, hvis de får mod på mere uddannelse.  

 

Pakkerne vil på nær PUTAU ligge samlet, så der er mulighed for, at springe på eller stoppe un-

dervejs. Deltagerne får et AMU bevis for hver bestået prøve. 

 

 

 

Det har vist sig at være svært at  tiltrække deltagere til forløbet. Der var under 10 tilmeldte til det 

første hold, som skulle være afviklet i september 2020. 

 

FOA informanten, udtaler at der generelt er behov for at tale faget mere op. Have mindre fokus 

på de personlige hygiejne faktorer og mere fokus på kommunikation, psykisk pleje og faglige  

kompetencer. 
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Jobcentre:  

Størstedelen af jobcenter informanterne fortæller, ligesom informanterne fra ASE og Krifa, at de 

er ansvarlige for at holde fokus på hele paletten af ”mangleområder” jf. STAR´s liste, og derfor 

ikke har en særlig strategi for SOSU-området eller den særlige gruppe af nyledige. Jobcenter Kø-

benhavn fortæller dog, at de trods ovennævnte, har haft en særlig strategi de seneste 2 år for 

rekruttering af medarbejdere til SOSU-området. Denne rekruttering strategi er iværksat før Co-

ronapandemien, og bliver løbende udviklet og tilpasset efter behov. 

 

Det har desværre ikke været muligt at tale med en repræsentant fra Tårnby kommune, men vi 

ved at Økonomiudvalget i Tårnby kommune, d.13. maj 2020 har godkendt, at forvaltningen ar-

bejder med etablering af et fremskudt jobcenter, som er i tæt samarbejde med STAR. Dette job-

center har til opgave at håndtere varslingsindsatsen ved større afskedigelser i de lufthavnsrelate-

rede virksomheder. Det er i denne forbindelse at FOA, SOSU H mfl. har tilrettelagt den tidligere 

beskrevne indsats. 

 

Flere andre kommuner fortæller ligeledes at de, grundet mangel på arbejdskraft inden for SOSU-

området, har udbudt særligt tilrettelagte forløb for ledige, i samarbejde med deres lokale SOSU-

skoler. Disse tilbud er udbudt til ledige, som selv har ønsket at afprøve SOSU-vejen. Principielt er 

vejledningen (uddannelses)neutral, og tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 

De forskellige initiativer beskrives nærmere under punktet  ”Erfaringer med særligt tilrettelagte 

forløb for ledige” her ses nærmere på de tiltag, som allerede var iværksat før Covid-19. 

 

6.5 Erfaringer og udfordringer med særlig tilrettelagte forløb 

AMU-uddannelses udbud: Både jobcenter- og SOSU-skole informanterne mener, at der på nu-

værende tidspunkt er tilstrækkeligt dækkende AMU-uddannelser ift. tilrettelæggelse af lokalt til-

passede forløb. De benytter sjældent de 6 ugers uddannelsestilbud som FEVU har sammensat, 

men de kan stort set altid finde uddannelser, der kan sammensættes, så de passer til de lokale 

behov og udfordringer. 

 

Nye prøveformer: En enkelt skole har tilkendegivet, at de nye prøveformer kan være en udfor-

dring for fleksibiliteten og tilrettelæggelse af ”Klar til SOSU forløbene”. I de tilfælde hvor prøverne 

har været et problem, har skolen lavet IDV-forløb i stedet.  

 

Flere områder med job mangel: Både A-kasser og jobcentre har fokus på mange forskellige 

mangelområder jævnfør STAR´s arbejdsmarkedsbalance. Netop fordi der er mange områder, 

som mangler arbejdskraft, mener informanterne, at der skal en særlig indsats til, for at skaffe ny-

ledige til SOSU-området.  
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Tværsektorielt samarbejde: Vejlederne i A-kasserne mangler viden om de særligt tilrettelagte for-

løb for ledige, som udbydes af jobcentrene, fordi de ikke har et formelt samarbejde med alle lo-

kale jobcentre og/eller SOSU-skoler. Nogle skoler og jobcentre fortæller, at de har svært ved at 

få deltagere nok til de særligt tilrettelagte forløb, hvilket peger på, at et mere formaliseret samar-

bejde kan være en del af løsningen. 

 

Erfaringer med gennemførsel af Omsorg, pleje og Covid-19 som en online uddannelse: 

 

Online uddannelse:  

En af underviserne på Covid-19 uddannelse beskrev, at det virtuelle aspekt, betød at der var del-

tagere, som ikke ville kunne deltage i klasseundervisning pga. aktuelle psykiske udfordringer, 

kunne deltage virtuelt. Her var online muligheden klart en gevinst.  

 

Flere undervisere tilkendegav, at online-undervisningen var en styrke, fordi deltagerne kom fra 

hele landet og kunne udveksle erfaringer på tværs af landet. Online undervisningen betød også, 

at personer, som var tilknyttet en SOSU-skole, som ikke kunne samle deltagere nok til at oprette 

et hold, alligevel fik mulighed for at deltage. 

 

En uddannelse - to modeller:  

Der blev arbejdet med to forskellige online modeller: 

SOSU Esbjerg havde nogle fælles moduler, hvor deltagerne var tilstede samtidig, og andre mo-

duler som deltagerne kunne tage på tidspunkter, som passede deltagerne bedst.  

 

SOSU H afholdt alle moduler som fælles moduler.  

Der er som sådan ikke lavet en evaluering af de to modeller, det skal blot nævnes at der har væ-

ret to modeller. 

 

Motivationsfaktorer set fra aktørernes perspektiv: 

Både skoler og jobcentre fortæller, at de i høj grad tror at ”Klar til SOSU-forløbene” er lokalt for-

ankret, og det at de er indgået i et tværsektorielt samarbejde, har gjort dem til en stor succes for 

kommunale arbejdspladser, jobcentre, skoler og ikke mindst deltagerne.  

 

Der er desuden en udbredt enighed om, at det økonomiske incitament for deltagerne, ”elevløn 

under hele forløbet”, har været en stor motivationsfaktor. Ligesom fremtidsperspektiver ift. jobsik-

kerhed har været en vigtig faktor for deltagerne. 
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7 Hvad er deltagernes oplevelser?  
Dette afsnit vil vha. kvalitative interviews med deltagere på Covid-19 uddannelsen eller et 6-ugers 

uddannelsesforløb belyse deltagernes oplevelser med denne uddannelse eller forløb. Der er af-

holdt 8 interviews, fordelt på 3 fokusgruppeinterviews og 5 individuelle interviews med i alt 18 in-

formanter. De adspurgte informanter er karakteriseret ved følgende: 

 

➢ Køn: 6 mænd og 12 kvinder.   

➢ Alder: 23 til 59 år. 6 deltager er under 30 år, og 12 deltager er over 30 år.  

➢ Etnicitet: 11 deltager med dansk herkomst danskere og 7 deltagere med anden herkomst, 

primært deltager fra Østeuropa. (bilag 5) 

 

Job & Uddannelse: Der var stor diversitet i gruppen af informanter, hvad angik erhvervserfaring 

og uddannelsesniveau. Lige fra en enkelt ufaglært hotelmedarbejder, over deltagere med korte 

uddannelser inden for handel og bogholderi, til mellemlange uddannelser inden for ernæring og 

pædagogik og tre deltager med lange videregående uddannelser. 

 

Hvad var motiverende deltagerne for at vælge SOSU-vejen?  

Samtlige 18 informanter, fortæller at de ikke ville have deltaget i de tilbudte uddannelsesforløb 

hvis de skulle have været på SU. Flere har været arbejdsløse i en længere periode og haft lyst til 

SOSU-vejen, men har tidligere valgt uddannelse fra netop pga. økonomiske årsager. 

Alle deltagere fortæller at citat: ”muligheden for at arbejde med mennesker og gøre en forskel” er 

en meget vigtigt motivationsfaktor.  

 

16 ud af 18 informanter, har på interview tidspunktet påbegyndt GF2 eller har et ønsker om at få 

mulighed for at uddanne sig senere. En person har valgt SOSU-området fra, dels pga. skole ud-

fordringer og dels pga. lønnen, men ikke pga. jobindholdet. Den sidste, som er civilingeniør med 

speciale i design, ønsker at bruge sin viden fra SOSU-området til at udvikle hjælpemidler til ældre 

og handicappede. 

 

Alle deltagere beskriver desuden miljøet på skolen som en vigtig motivationsfaktor. herunder i 

særliggrad de andre deltagere som en meget vigtig motivationsfaktor (efter påbegyndt uddan-

nelse). Sammenholdet og diversiteten i gruppen af deltagere blev blandt andet beskrevet som 

”forfriskende” og ”berigende”. 

 

Deltagerne vurderede indholdet af uddannelserne forskelligt alt afhængigt at deltagernes deres 

tidligere erfaringer. Hovedparten synes det var både god, spændende og relevant undervisning. 



 

 

48 

 

En enkelt deltager på Covid-19 uddannelse var skuffet over, at der ikke var mere undervisning i 

”hvad er Covid er” men mere fokus på hygiejne.  

 

Deltagerne fra de særligt tilrettelagte forløb udpegede mange forskellige temaer som særligt in-

teressante undervisningsområder, blandt andet demens, Alzheimer, forflytning og ergonomi, 

medicinlære og  hygiejne. Men de var alle enige om at praktikken var virkelig spændende. 

 

Hvad efterlyser deltagerne af kompetencer til området? 

Deltagerne vurderer selv, at de mangler alle den social- og sundhedsfaglige viden. Men de ople-

ver alle, at de kan bidrage med noget enten fra tidligere erhvervserfaring eller personlighed. 

 

Hvor ser deltagerne potentielle karrieremuligheder og/eller efteruddannelsesmuligheder? 

De deltagere, der ønsker at uddanne sig til social- og sundhedshjælper og social- og sundheds-

assistent, er overrepræsenteret i afdækningen idet et ikke er lykkes at finde tilstrækkelige delta-

ger-repræsentanter, som senere har fravalgt at gå vejen videre mod en social- og sundhedsud-

dannelse. En enkelt udtrykker et ønske om at blive sygeplejerske. Få har direkte udtrykt ønsker 

som at arbejde på plejehjem, i psykiatrien og på hospital.  

 

 

7.1 Deltagernes bud på mulige tiltag 

Under interviewet blev deltagerne bedt om at give deres bud på hvordan der kan tiltrækkes flere 

ledige til SOSU-området. Deres forslag lyder: 

 

• Der er skal arbejdes med at ændre folks holdning til SOSU-området generelt. Lige nu taler 

mange positivt om hospitalsvæsnet pga. Covid – mere af det, tak.  

• I skal fortælle, om det sociale ansvar vi påtager os og om samfundssind 

• I skal lave højere adgangskrav, så det bliver mere respekt om vores arbejde og faglig 

stolthed 

• I skal markedsføre uddannelserne til voksne – det giver et løft at skifte branche i 

”min alder” (54) - Omsorgsfag passer også godt til andre livsfaser end til de helt 

unge. 

• Uddannelsesmulighederne og før SOSU-forløb skal markedsføres bedre. 

• I skal afholde jobmesser ude på arbejdspladserne og jobdating så man kan afprøve faget 

• Der skal være meritmuligheder, når man har mange års job og livserfaring 
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• Der skal oprettes flere pladser på de særlige forløb, vi var 153 ansøgere og der blev kun 28 

optaget. (Udtalelsen kommer fra deltagere som oplever sig   heldige i at komme på det 

særlige forløb ”Før SOSU”)   

• Uddannelserne skal være mere fleksible, f.eks. skal der være opstart flere gange om året. 

Uddannelsen kunne også modulopbygges, så der blev løbende optag. 

• Der skal være mulighed for at vælge at tage dele af uddannelsen online, hvis man f.eks. 

har børn eller bor langt fra en skole. Eller vil arbejde imens man uddanner sig, så kan man 

tage moduler om aftenen og i weekenden. 

• Der burde være løn under hele uddannelsen og jobgaranti. 

 

Hvilken betydning havde det, at AMU-uddannelsen ”Omsorg, pleje og praktisk hjælp – Covid- 

19” blev gennemført virtuelt? 

Informanterne som deltog i Covid-19 uddannelsen udtrykte alle tilfredshed med online undervis-

ningen, men kun en enkelt deltager kunne se sig selv tage en længere uddannelse online. Flere 

fra de særligt tilrettelagte forløb, foreslog onlinemuligheden som et godt supplement, for at 

skabe mere fleksible rammer for dem med f.eks.. børn eller lange transporttider.  

 

7.2 Supplerende information om deltagernes oplevelser af ” Om-

sorg, pleje og praktisk hjælp – Covid- 19” uddannelsen 

For at opnå yderligere information om deltagernes oplevelse af Covid-19 uddannelsen anvendes 

deltagernes evaluering af uddannelsen, som er opnået ved brug af ‘VisKvalitet.dk’ 

 

‘VisKvalitet.dk’ er Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsud-

dannelserne. Alle, der deltager i en AMU-uddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddan-

nelse med dette system, hvorfor det er muligt at opnå information fra den store deltagergruppe, 

der har deltaget i Covid-19 uddannelsen. Evalueringen går fra en skala fra 0 – 10, hvor 0 angiver 

at deltageren er meget uenig i udsagnet, 5 angiver hverken eller og 10 angiver at deltageren er 

meget enig i udsagnet. 224 deltagere på Covid-19 uddannelse har svaret på evalueringen. Deres 

evaluering af deres kursusudbytte kan ses nedenfor:  

 
Kilde: VisKvalitet.dk 
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Deltagernes evaluering af uddannelsen ”Pleje, omsorg og praktisk hjælp Covid-19”  viser et gene-

relt stor tilfredshed med uddannelsen, som kan ses af de relative høje scorer på tværs af de viste 

5 udsagn.  

 

Særligt er scoren på udsagnet om, at uddannelsen har givet deltageren lyst til at lære mere er 

høj, hvilket kan vidne om, at uddannelsen har vækket deltagernes motivation og indholdet af ud-

dannelse har været inspirerende.  

 

Bemærkelsesværdigt er det, at både scoren og antallet af besvarelse på udsagnene om jobrela-

teret brug af uddannelsen – udsagn 2 og 3 - er lave. Dette kan vidne om, at en stor del af delta-

gerne på uddannelsen ikke er i beskæftigelse. Denne påstand kan først senere be- eller afkræf-

tes, når data om AMU-aktiviteten offentliggøres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

8 Konklusioner 
Den kvantitative analyse af, hvem de nyledige er viser, at ledigheden har været væsentlig sti-

gende som følge af Covid-19, som i særlig grad har ramt de større danske byer. Derudover viser 

analysen følgende muligheder for yderligere rekrutteringsindsatser målrettet nyledige som følge 

af Covid-19 situationen, hvor følgende bør tages til overvejelse:  

 

De fundne karakteristika af de nyledige viser, at ledighedsgruppen i høj grad består af personer i 

alderen 19-49 år. De nylediges karakteristika viser, at særligt 4 servicefag er ramt af ledighed, 

hvor der sandsynligvis vil være færre barriere ved et potentielt brancheskift. Det drejer sig om le-

dige, der tidligere har haft et job i følgende erhverv:  

 

• Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

• Handel 

• Social og sundhedsvæsen 

• Hotel og restauranter 

 

Selvom det ikke har været muligt at krydsreferere på tværs af de ønskede karakteristika, formo-

des det at gruppen af nyledige oftest besidder flere af de undersøgte karakteristika. Gruppen af 

nyledige består i høj grad af personer i de større byer, som er yngre, har en ufaglært eller fag-

lært uddannelsesbaggrund, og tidligere har været ansat i et servicefag. 

 

Aktørerne 

Aktørerne beretter om positive erfaringer med både uddannelsen; Omsorg, pleje og praktisk 

hjælp, Covid19 og de 6 ugers jobrettet uddannelsestilbud for ledige. Aktørerne mener, at de nu-

værende tilbud, der eksisterer inden for AMU, giver gode muligheder for at lave skræddersyede, 

forløb, som kan tilpasses de lokale forhold. Der er derfor ikke umiddelbar grund til at ændre på 

de nuværende muligheder. Aktørerne peger på, at elevløn under uddannelse kan være med til at 

styrke rekrutteringen til ældre- og sundhedsområdet. 

 

Den kvalitative analyse om aktørernes samarbejder lægger op til, at skolerne i højere grad etab-

lerer et formaliseret samarbejde med de lokale aktører herunder a-kasser, fagforeninger og job-

centre, således at der dannes en fælles alliance for at styrke rekrutteringsindsatsen.  

 

De efterspørger dog en større fleksibilitet i uddannelserne og prøveform, hvorfor det  kan over-

vejes, om skolerne i samarbejde skal koordinere deres udbud af uddannelser i højere grad, såle-

des at  de uddannelsestilbud ledige møder i mindre grad er påvirket af den geografiske 
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placering. Et øget samarbejde på tværs af skoler vil også yderligere støtte op om at  uddannelser 

der udbydes som onlineuddannelser, som gør det muligt at deltage i hele landet. Dette vil gøre 

uddannelserne mere fleksible, og resultere i holdopstart flere gange pr. år, og muliggøre at den 

ledige kan starte på uddannelse næsten uafhængigt af tid. 

 

Deltagerne 

Den kvalitative analyse af aktørerne og deltagernes oplevelser lægger op til en anbefaling om en 

tydeligere synliggøres af SOSU-uddannelserne og herunder også de særlige tilrettelagte forløb 

og dermed vejen dertil, for den enkelte. Det fordrer, at a-kasser og jobcentrene er oplyst om 

mulighederne.  

 

Deltagerne udtrykker en stor tilfredshed med deltagelse på uddannelsen Omsorg, pleje og prak-

tisk hjælp, Covid19 og de 6 ugers jobrettede uddannelsestilbud. Disse efterspørger dog, at der i 

højere grad indføres en højere grad af fleksibilitet i AMU-uddannelserne. Deltagerne ser det des-

uden som en nødvendighed, at der indføres elevløn på erhvervsuddannelserne. De nylig indgå-

ede politiske aftaler kan være med til, at løse sidstnævnte udfordring for at styrke rekrutteringer. 

Dette fordrer, at aktører bag den vejledende indsats kender til den lediges muligheder for at 

kunne opnå forskellige former for en økonomisk støtte ifm. uddannelse. 

 

Deltagerne oplyser, at de introducerende særlige tilrettelagte forløb har været rigtigt gode som 

afklaringsforløb til, hvad social- og sundhedsområdet indeholder og mulige arbejdsopgaver, 

hvorfor disse forløb særligt bør bruges af jobcentrene som middel til rekruttering til erhvervsud-

dannelserne. 

 

Der ses et behov for at deltagere på tilrettelagte forløb, gennem den individuelle vurdering ift. 

deres kompetencebehov får et mere skræddersyet forløb. En anbefaling kan derfor være, at gøre 

de 6 ugers uddannelsesforløb for ledige mere personlige og fleksible. Onlineundervisning og et 

styrket samarbejde på tværs af skolerne gør uddannelserne mere fleksible, og deltagerne har 

derfor i højere grad mulighed for selv at sammensætte et personligt forløb.  

 

 

8.1 Anbefalinger – kort- og langsigtet 

 

FEVU kan, ud fra analysen og den øvrige viden på området, komme med fire kortsigtet anbefa-

linger til spredningsaktiviteter, som der kan være med til at øge rekrutteringen til området og 
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AMU-forløbene. Anbefalingerne er ikke udtømmende og bør ses i sammenhæng med de øvrige 

indsatser på området. På kort sigt vurderes der et stort behov for at udvikle følgende: 

 

➢ Informations- og vejledningsmateriale til jobcentre, A-kasser, SOSU-skoler og arbejdsgi-

vere om ‘best practice’ ift. formaliserede samarbejder 

Sekretariatet forslår, at udarbejde et materiale som inspirerer de involverede aktører med eksem-

pler, fx hvor samarbejdet mellem jobcentre og SOSU-skoler har været særligt succesfuldt, så de 

kan anvende disse erfaringer, og være med til at sikre en styrket rekruttering.   

 

Materialet vil indeholde informationer om gode lokale erfaringer med de særlige tilrettelagte for-

løb eller 6 ugers uddannelsesforløb, som er indgået i partnerskab mellem skoler, arbejdsgivere 

og jobcentre. 

 

➢ Informationsmateriale til jobcentre om de styrkede økonomiske muligheder for ledige, 

som vælger en social- og sundhedserhvervsuddannelse 

Sekretariatet forslår, at udarbejde et informationsmateriale til jobcentrene om de nye styrkede 

økonomiske muligheder, som en ledig kan få ved at tage en social- og sundhedshjælper uddan-

nelse eller social- og sundheds-assistentuddannelse. Formålet med dette materiale er, at oplyse 

og vejlede jobcentre om de styrkede økonomiske muligheder, således at disse kan anvendes til 

øge rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelser. Disse muligheder drejer sig primært om 

følgende:  

• 110% dagpengesats til ledige som tager en social- og sundhedsuddannelserne – både 

hjælper og assistent 

• Elevløn på GF2 for elever på social- og sundhedsassistentsuddannelsen over 25 år 

 

➢ Grafisk informationsmateriale primært til jobcentre om uddannelses- og jobprofiler på de 

to social- og sundhedsuddannelser  

Sekretariatet forslår, at udarbejde et grafisk informationsmateriale til jobcentrene om uddannel-

ses- og jobprofilerne på de to social- og sundhedsuddannelser. Dette materiale skal oplyse og 

vejlede både jobcenterkonsulenter og ledige, om mulighederne ved uddannelser, samt kende 

forskellene i indholdet af uddannelserne og arbejdsopgaverne. 

 

På længere sigt vurderes der også et behov for at gøre AMU-uddannelserne mere fleksible. Se-

kretariatet anbefaler følgende:  

 

➢ Belyse muligheden for i højere grad, at udbyde AMU-uddannelser online 

Sekretariatet forslår, at indgå i dialog med skolerne om muligheden for i højere grad, at udbyde 

dele af AMU-uddannelserne som online uddannelser. Et øget udbud af AMU-uddannelser online 
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giver den ledige mulighed for, at kunne deltage i den ønskede uddannelse, så denne ikke nød-

vendigvis afhænger af den lokale SOSU-skoles udbud af AMU-uddannelser. Dette vil give en hø-

jere fleksibilitet i AMU-uddannelserne. Det vurderes oplagt, at AMU-uddannelser, som anvendes i 

mange af de særlige tilrettelagte forløb, som eksempelvis uddannelsen ”Praktisk hjælp til ældre” 

udbydes online.  

  

➢ Yderligere kvalificering af de vejledende 6 uger uddannelsesforløb 

Sekretariatet foreslår, at der undersøges hvordan de vejledende forløb, der udarbejdes af skoler 

og FEVU kvalificeres yderligere, således at der er en samstemmende oplevelse og opfattelse 

blandt aktørerne om, at de vejledende forløb kan indgå i vejledningen til den ledige, og at den 

ledige reelt oplever at det er en mulighed. Ligeledes anbefales det også, at der i disse forløb ind-

går en kortvarig praktik, som giver deltagerne en mulighed for at opleve praksis.  

 

Derudover forslås det, at de igangsatte aktiviteter og de udarbejdede materialer om øget samar-

bejde evalueres, når der er sikret en anvendelse af disse. Således vil det være muligt, at justere 

materialerne efter behov. 

 


