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Cecilia och Åsa H visar en powerpoint om kompetensförsörjning, bifogas.
Dialog och reflektioner:
- Vad är attraktivt? Lön är viktigt för vissa men inte allt. Att arbetet är meningsfullt är också
viktigt. Hur kan vi kommunicera detta?
-

Äldrevården kan vara stressande. Flera medarbetare har bytt arbetsgivare till Nytida och
uttrycker att de nu har energi kvar efter arbetet. Det är viktigt att ha mer tid för brukarna, vilket
ger kvalitet och energi.

-

Det är viktigt att arbeta med praktikanter på ett bra sätt.

-

Det är viktigt att vara ute aktivt i skolorna. Då får eleverna möjlighet att ställa frågor och vi
kan lättare engagera och påverka. Storytelling är viktigt.

-

Det är viktigt att synas på mässor och i olika forum.

-

Vad kan vi göra för att attrahera den stora massan, att få fler att välja vård- och
omsorgsutbildningar?

-

Hur kan vi använda medel att få studenter att stanna i staden? EU-medel? Kan vi göra något
tillsammans?
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-

Kan vi kontakta SYV-konsulenter och visa bredden i vad vi gör?

-

Vi kan basera kommunikationen till att man i vård – och omsorgsyrket får jobba med
meningsfullhet. Något som attraherar yngre generationer.

-

Det är viktigt att vara trovärdiga och bygga på den interna stoltheten.

-

Kan vi informera om hur vårdyrkena kommer att se ut i framtiden kopplat till digitalisering
och förändrat arbetssätt? Vi står inför något nytt.

-

Vad kan politiken hjälpa till med?

-

•

Det är viktigt att vara insatt

•

Om stress på äldre, hur kan vi skapa förutsättningar.

•

Höja statusen.

Möjlighet att satsa på ledarskap - hur kan vi lyfta detta?

Hur kan vi utbilda nyanlända och få dem att satsa på vårdyrket? Finns snabbspår?

Det vore önskvärt och intressant att arbeta tillsammans!

