
WEBINAR 
om rekrutteringsudfordringer 
i hovedstadsområdet 



Dato: 7. juni 2021 kl. 14.00-15.30 

Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske til direktionssekretær Dorte Morberg 
Madsen dmma@kp.dk. Mødet afholdes i zoom – du logger ind med dette link.

Webinar om rekrutterings-
udfordringer i hovedstadsområdet 
Hvordan skal vi løfte velfærdsopgaverne i fremtiden, når vi 
allerede nu mangler sygeplejersker, pædagoger, lærere og  
social- og sundhedshjælpere?

Hovedstaden står i en kritisk situation - Vi mangler dygtige lærere, pædagoger, 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre vigtige faggrupper. Udfor-
dringerne vil kun forværres i årene frem. Det betyder i sidste ende forringet kva-
litet til borgerne, hvis der ikke er nok dygtige medarbejdere til at sikre nødvendig 
pleje, omsorgsarbejde og høj kvalitet i daginstitutioner, skoler, hospitaler, pleje-
sektor, jobcentre, socialforvaltninger mv. Det er svært at importere udenlandsk 
arbejdskraft til disse fag, og der er begrænsninger på digitaliseringsmulighederne 
inden for de relationsbårne velfærdsprofessioner.

Skal vi sammen ændre tendensen, er det tid til at handle. Få nyeste data og viden 
om, hvorfor det er vigtigt, at hovedstadens udfordringer kommer i fokus, og bliv 
klædt på til at deltage i de politiske debatter om, hvordan VelfærdsDanmark skal se 
ud i din kommune og i hovedstadsregionen.  

KKR Hovedstaden, SOSU H og Københavns Professionshøjskole inviterer til op-
læg og dialog om udfordringerne og de løsninger, som vi i fællesskab kan arbejde for, 
så børnene i hovedstaden møder uddannede og dygtige pædagoger og lærere 
gennem deres opvækst og vores ældre medborgere får omsorg og pleje af uddan-
nede og dygtige social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.    

Dagens program: 

Risikerer velfærdskontrakten at knække?  
ved Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole

Intentionerne er der, men vi venter på effekten 
ved Jeppe Rosengård Poulsen, direktør SOSU H

Rekruttering til velfærd i kommunerne  
ved Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune og Karsten 
Søndergaard, næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester i Egedal Kommune

Opsamling og svar fra chat 

Afslutning

mailto:dmma%40kp.dk?subject=
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