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Begrundelser for bedømmelsesudvalgets valg af 1.- 3. pris ved Danske
Regioners prisopgave om at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet
1. prisen ”Rekruttering af mænd, nydanskere og udenlandske studerende til de danske sygeplejerskeuddannelser” af Jesper Langergaard
Formålet med prisopgaven var at sætte fokus på udfordringen med at sikre
medarbejdere nok til sundhedsvæsenet og få inspiration til, hvordan regionerne og Danske Regioner kan arbejde videre med området.
I udvælgelsen af prisvinderen har bedømmelsesudvalget lagt vægt på, at
opgaven skulle være anvendelsesorienteret og nytænkende.
Den prisvindende opgave er fokuseret, helstøbt og gennemarbejdet. Opgavens idé om målrettet rekruttering af henholdsvis mænd, nydanskere og
udenlandske studerende til sygeplejerskeuddannelserne er yderst aktuel.
Ifølge bedømmelsesudvalget rammer pointerne omkring kultur, værdier og
italesættelse lige i øjet.
I opgaven gennemgås systematisk en række initiativer i forhold til at tiltrække de tre grupper. Der er tale om en række gode og konkrete forslag,
hvor af flere umiddelbart kan anvendes i regionerne og på uddannelserne.
Der argumenteres overbevisende for, at en fokusering på og synliggørelse
af værdier, arbejdsindhold og karrieremuligheder, der taler til flere målgrupper end kvinder, vil skabe et rekrutteringspotentiale, der fuldt gennemført vil medføre større diversitet i personalesammensætningen og ny rollemodeller.
Opgaven foreholder sig udelukkende til rekruttering til sygeplejerskeuddannelserne, men bedømmelsesudvalget vurderer, at flere af initiativerne vil
kunne anvendes på andre sundhedsuddannelser.

Side 2

2. prisen ”Dyrk styrken” af FOA – Fag og Arbejde og Innovationshuset
Bindslev A/S
Ved udvælgelsen af den 2. prisvindende opgave har bedømmelsesudvalget
fundet, at opgaven er velskrevet og systematisk. Den vidner om et bredt
kendskab til sundhedsvæsenet som arbejdsplads og indsigt i, det som optager medarbejderne.
Bedømmelsesudvalget finder, at opgaven er potent indspark i forhold til rekrutteringsudfordringen med den filosofi, at man kan markedsføre arbejdspladsen på dens styrker og derigennem tiltrække og fastholde medarbejdere. Det er opgavens fundamentale tilgang at tage afsæt i det, vi er gode til
og det, som virker. Den skuer fremad med fokus på skabelse af en god og
kreativ arbejdsplads samt højt engagement hos medarbejderne.
Opgaven peger på 10 styrker, der kan dyrkes og fremhæves og 50 konkrete
handlinger, som kan sættes i gang nu eller hvor en proces kan påbegyndes.
Endvidere gives for hvert muligt styrkeområde eksempler på, hvad der er
blevet gjort, og hvad der omvendt ikke skal gøres.
3. prisen ”Den gode fortælling” af Kasper Bjørn, Onkologisk Afdeling,
Århus Sygehus
Ved udvælgelsen af den 3. prisvindende opgave har bedømmelsesudvalget
særligt sat pris på idéen om at skabe den positive fortælling omkring et sygehusvæsen med meningsfuldt arbejde og stolte medarbejdere.
Opgaven giver et indblik i en række initiativer på onkologisk afdeling, som
eksempelvis egen planlægning af vagter, jobbytte og opgaveglidning ”ud
ad”. Med udgangspunkt heri skabes den gode fortælling om arbejdspladsen
ved en tæt kobling af værdier, hensigter og handlinger. Til slut oplistes
yderligere en række konkrete idéer, som spænder lige fra tv-serier til Lean
Light.
Bedømmelsesudvalget finder den positive tilgang forfriskende og ikke
mindst nødvendig. Det er et fælles ansvar for politikerne, sygehusledelserne
og medarbejderne at skabe og fastholde billedet af sundhedsvæsenet som en
god og meningsfuld arbejdsplads, så der kan dannes modvægt til mediernes
fokus på ”skandaler” og dårlige enkeltsager. Eksemplet fra onkologisk afdeling kan med fordel anvendes hertil.

