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Professionalisering af arbejdere inden for tjenesteydelser i 
hjemmet er afgørende for EU landene:

- for at skabe hvidt arbejde, der både understøtter sårbare 
grupper (ældre, handicappede) og en balance mellem 
arbejde og fritid;

- for at anerkende millioner af sektorens arbejdere og forsvare 
deres værdighed og integritet ved at give dem anstændigt 
arbejde og grundlæggende sociale rettigheder;

-  for at udvikle arbejdstagernes færdigheder, så de får mulighed 
for at levere tjenester af høj kvalitet til husholdningerne;

- for at anerkende erhverv og tilsvarende kvalifikationer, der 
opfylder husholdningernes behov, på europæisk niveau.
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DEFINITIONER

1 - Professionalisering:

I dette dokument defineres arbejdstagernes professionalisering som et middel til at sikre anerkendelse af deres faglige 
færdigheder og inkludere dem på en professionel karrierevej, hvor arbejdren kan lære om branchen, tilegne sig nye 
færdigheder for at sikre den fortsatte udvikling af deres beskæftigelsesegnethed, skifte job og udvikle sig professionelt. 
I sektoren for tjenesteydelser i hjemmet vil professionalisering omfatte både grunduddannelse og erhvervsuddannelse. 

2 - Professionel profil

En professionel profil (eller erhvervsprofil) består af en forklaring af erhvervet i form af en beskrivelse, en forklaring 

af omfanget og en definition. Derudover giver den en liste over den viden, de færdigheder og kompetencer, som 
eksperter anser for relevante. Det kan anses som en oversigt over alle de kompetencer, der beskriver et bestemt job 
eller en organisatorisk rolle. En professionel profil kan også beskrives som den type adfærd, der kræves af arbejderne i 
deres organisatoriske rolle. Europa-Kommissionen strukturerer via sin portal ”europæiske færdigheder, kompetencer, 
kvalifikationer og erhverv” (ESCO) hierarkiske forhold mellem erhverv med tilsvarende professionelle profiler.1

3 - Professionelle kvalifikationer

Er kvalifikationer, som bekræftes af bevis for formelle kvalifikationer, en attest for kompetence og/eller erhvervserfaring.2 

Den europæiske kvalifikationsramme (EQF) er en fælles europæisk referenceramme, som er blevet udviklet for at gøre 
kvalifikationer mere læsbare og forståelige i forskellige lande og systemer. Rammen opfattes som et vigtigt redskab til at 
støtte de lærendes og arbejdstagernes mobilitet over grænser samt livslang læring i Europa. 

NØGLEKONCEPTER
I 2020 blev det anslået, at tjenesteydelser i hjemmet tegnede sig for 6,3 millioner formelle job i EU, svarende til 3,4 % 
af den samlede beskæftigelse3. Sektoren forventes at vokse i de kommende årtier, hovedsageligt på grund af Europas 
aldrende befolkning og stigningen i kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. 

Den 1. januar 2019 repræsenterede personer i alderen 65 år og derover 20,3 % af den europæiske befolkning,4 med 
betydelige forskelle afhængigt af landene (22 % i Italien og Grækenland, 21 % i Tyskland og 13 % i Irland). Eurostats 
befolkningsfremskrivninger viser, at andelen af ældre vil stige markant: I 2035 vil de repræsentere næsten en fjerdedel af 
befolkningen i Belgien (24 %), Portugal (25 %), Sverige (24 %) og endnu mere i Italien (29 %) og i Tyskland (30 %). Desuden 
vokser den relative andel af meget ældre i befolkningen hurtigere end noget andet segment af 

Den Europæiske Unions befolkning. Det forventes således, at andelen af ældre over 80 år i EU-28 vil fordobles eller mere 
mellem 2015 og 2080 og stige fra 5,4 % til 12,7 %. 

1 Hvert erhvervskoncept indeholder et foretrukket udtryk og et vilkårligt antal ikke-foretrukne udtryk og skjulte udtryk på hvert af ESCO-sprogene.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020)

4 Eurostat, Befolkningsstruktur og aldring, august 2020.
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De ældre bor oftere og oftere alene, da det bliver mindre almindeligt at bo hos slægtninge ved ægtefællens død, og der 
er tendens til mindre samliv mellem generationer og stigende geografiske afstand mellem voksne børn og deres familier.  

De to sider af tjenesteydelser i hjemmet, pleje og ikke-pleje, viser forskelle, ligheder og komplementariteter. Traditionelt 
betragtes plejerelaterede tjenester i Europa som hørende under socialpolitikker og finansieres derfor af offentlige organer. 
Husholdningsrelaterede tjenester er dog dækket af beskæftigelsespolitikker, som sigter mod at skabe nye formelle job, 
reducere sort arbejde og øge kvindelig arbejdsmarkedsdeltagelse gennem reduktion af ulønnede aktiviteter. 

På trods af disse to forskellige juridiske rammer kan den samme service (fx rengøring af hjemmet) betragtes som en 
del af den samlede pleje, der ydes til en afhængig person, eller den kan leveres til ikke-afhængige personer med andre 
socioøkonomiske perspektiver. I betragtning af hvor vanskeligt det kan være at skelne mellem pleje- og ikke plejeaktiviteter 
er modtagerens status derfor vigtig og kan bidrage til at definere ydelsens karakter. 
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1 - Kvalitet

Professionalisering garanterer en højere servicekvalitet og definerer klart de opgaver, som udføres i både pleje- og ikke-
plejeaktiviteter.  

Arbejdere skal erhverve sig både tekniske færdigheder (såsom kendskab til regler om grundlæggende hygiejne, brug af 
specifikke produkter og undgåelse af farlige kemiske reaktioner, kompetencer til pleje af sårbare personer, professionel 
selvbevidsthed og forebyggelse af erhvervsmæssige farer) og interpersonelle færdigheder (såsom diskretion, tillid, 
autonomi og tilpasning til brugerens behov). 

Dette vil hjælpe brugerne med at forstå, at arbejdstageren producerer en bedre service end egenproduktion. 
Professionalisering fører derfor til bedre kvalitet eller produktivitet og er derfor et væsentligt element i forbedring af 
lønningerne. 

2 - Sikkerhed

Professionalisering garanterer mere sikkerhed i den leverede service 

• At lære de rigtige bevægelser for at undgå fald og bruge de rigtige produkter; 

• Undgå professionel udbrændthed, og begræns familiens krav i en sektor, hvor grænsen mellem arbejde og privatliv 
kan være svær at identificere. 

3 - Anerkendelse

Professionalisering er afgørende for arbejdere. Det fører til anerkendelse ved at forsvare arbejderens værdighed og 
integritet gennem et anstændigt arbejde og sociale rettigheder. Anerkendelsen på europæisk niveau af at der er tale om 
et rigtigt erhverv med økonomisk, social og samfundsmæssig merværdi. 
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FRANKRIG: 

Iperia 5  er den franske ekspertplatform til professionalisering af sektoren for direkte beskæftigelse. Dens mission er 
at skabe og udvikle et uddannelsestilbud og professionaliseringsværktøjer til tre typer arbejdstagere: assistenter til 
afhængige mennesker, børnepassere (begge i plejesektoren) og husholdningsarbejdere (ikke-pleje). 

For nylig oprettede Iperia et uddannelsesprogram for fagfolk om de specifikke forhold ved hjemmestøtte til 
handicappede. 

I Frankrig vælger 430.000 pårørende på grund af deres alder eller handicap direkte at ansætte den plejearbejder, 
der dagligt yder assistance. Siden loven fra 2005 er det uden tvivl lettere og mindre risikabelt at bo hjemme under 
gode forhold for de direkte berørte mennesker. Professionelle plejearbejdere udtrykte selv deres behov for 
professionalisering til at hjælpe og støtte handicappede, hvilket kræver særlige kvalifikationer for plejearbejdere, 
der arbejder i hjemmet. Sikring og tilpasning af tjenester involverer at uddanne fagfolk specifikt i hjemmepleje for 
mennesker med handicap. Den nuværende professionelle certificering er til sygepleje- og børnepasningsassistenter 
og lignende, men den dækker ikke fuldt ud de nødvendige færdigheder. 

Derfor er oprettelsen af en handicapspecialisering tilknyttet til begge titler passende. 

Specialiseringen i pleje for handicappede understøtter pleje, som er specialiseret til denne del af befolkningen, for at 
ledsage den handicappede i deres livsprojekt. Kurset, som består af tre blokke, har en varighed på 174 timer. 

Det er baseret på en niveau 3-certificering i henhold til den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring (EQF) 
og fremmer erhvervelse af grundlæggende viden om hjemmepleje for børn eller voksne med handicap ved at tage 
højde for de specifikke behov i forholdet til en handicappet person. 

Aktivitets- og færdighedsrammerne i forbindelse med ”handicap-kurset” inkluderer ikke lægebehandling og fokuserer 
på ”hvordan man plejer for en handicappet”, hvilket betyder, hvordan man tager sig af den handicappedes nærmeste 
miljø og bidrager til hans/hendes velbefindende. 

I Frankrig afhænger uddannelsestilbudet af beskæftigelsesmodellen: arbejdstagere, som ansættes gennem direkte 
ansættelse eller gennem tjenesteudbydere. Det er også blevet observeret, at det meste af tiden i en afhængig 
persons husholdning (ældre eller handicappet) er det en enkelt arbejdstager, der udfører alle opgaver relateret til 
både pleje- og ikke-plejeaktiviteter (løft af personen, generel pleje, rengøring, madlavning osv.), og derfor var en 
integreret tilgang at foretrække. Arbejdstagere kan derfor få adgang til korte kurser (moduler om pleje- eller ikke-
plejeaktiviteter) eller kvalificerede kurser, hvor de lærer om både pleje- og ikke-plejeaktiviteter for at blive i stand til 
at arbejde effektivt i denne specifikke form for husstand. Denne tilgang kommer fra et pragmatisk kig på brugernes 
behov. 

Tjenesteydbydere: 

• Diplomer eller kvalifikationer eller mindst 3 års erfaring er påkrævet for arbejdere, der opererer i en organisation, 
der leverer tjenesteydelser i hjemmet og leverer tjenester til sårbare mennesker (ældre, handicappede eller 
børn under 3 år). Specifikke eksamensbeviser er også påkrævet for ledere. Derfor har mange af sektorens 
organisationer lanceret betydelige uddannelsesprogrammer via forskellige metoder: ’klassiske’ fysiske 
kurser, en-til-en træning, selvstudier, e-læring osv. Programmerne spænder fra grundlæggende færdigheder 
(niveau 1 i EQF) til masteruddannelser (niveau 7 i EQF). Disse programmer leveres internt eller af eksterne 
uddannelsesorganisationer.

• Selvom der ikke kræves noget eksamensbevis eller kvalifikation til andre af sektorens job som fx husrengøring, 
havearbejde eller børnepasning for børn på 3 år og derover, uddanner mange organisationer deres arbejdere 
for at levere tjenester af højere kvalitet.

5 https://www.iperia.eu/
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• Sektorens organisationer opfordres til at underskrive det nationale NOVA-charter, som administreres af 
økonomi- og finansministeriet. Underskrivere får adgang til forskellige værktøjer, som er beregnet til at støtte 
dem i deres initiativer til at forbedre servicekvaliteten.

• Alternativt kan organisationer vælge at anvende standarder, der er specielt udviklet til tjenesteydelser 
i hjemmet. Hidtil findes der fire standarder i sektoren: NF Services ‘Personal Services at Home’, Qualicert 
‘Services to individuals’, Qualisap og Cap’Handéo-SAP. Ved at vedtage disse er sektorens organisationer enige 
om på frivillig basis at overholde høje kvalitetskrav og er underlagt regelmæssig kontrol.

Interessenter i den nationale professionelle gren af sektorens virksomheder er aktivt involveret i udviklingen af 
arbejdstagernes professionalisering. De arbejder hen imod et integreret tilbud af tjenester og er fortalere for et 
større samarbejde mellem de forskellige erhverv, der finder sted i hjemmet, for at gøre disse job mere attraktive. 
Hvert år kvalificeres cirka 3.000 nye arbejdere takket være det dobbelte uddannelsessystem. 

Direkte ansættelse: 

Social dialog har muliggjort oprettelsen af et konventionelt arbejdsgiverbidrag ud over det lovlige bidrag, som 
betales af alle husholdningsarbejdsgivere og dedikeres til erhvervsuddannelse for arbejdstagere i sektoren. Med 
denne fond har sektoren for direkte beskæftigelse været i stand til at gennemføre en professionaliseringspolitik med 
et sektordiplom og et stort udvalg af efteruddannelsesmoduler, som er tilgængelige fra den første times arbejde i en 
familie. Arbejdere, der assisterer mødre (børnepassere), skal godkendes, før de kan passe børn. Til dette skal de tage 
et forudgående kursus på 120 timer. 

Social dialog har muliggjort følgende: 

• For arbejdstagere: muligheden for at få adgang til 58 timers træning hvert år fra den første arbejdede time, 
uden betingelser for anciennitet eller minimum ugentlig arbejdstid.

• Nem registrering til uddannelse for private arbejdsgivere og -tagere. Uddannelsen afhænger ikke af 
arbejdskontrakten, men af arbejdstageren.

• Ingen omkostning for arbejdstagerne og en afskrevet omkostning for arbejdsgiverne baseret på deres 
månedlige sociale bidrag, der inkluderer betaling af uddannelsesomkostningerne, betaling af løn under hele 
uddannelsen og et fast bidrag til leveomkostninger (hotel, rejser, catering). Denne sidste foranstaltning gør det 
muligt for arbejdstagerne at gøre brug af deres rettigheder uden at skulle bekymre sig om at blive erstattet, 
hvilket udgør en central hindring for at starte uddannelse i sektoren.

• Økonomisk støtte til kørekort og tid brugt på kørsel.

Ud over oprettelsen af en dedikeret professionaliseringsramme er der blevet oprettet et passende uddannelsestil-

bud tilpasset til sektoren for at øge sektorens tiltrækningskraft og muliggøre anerkendelse af de kvalifikationer, som 

arbejdere har brug for. 
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SVERIGE 
Til langvarig pleje fastlægger og overvåger kommuner licenser, priser og overholdelse, selv for private udbydere. 
Brugertilfredshedsundersøgelsen udført årligt af Svensk sundheds- og socialstyrelse (NBHW) er det mest anvendte 
instrument til måling af kvalitet inden for langvarig pleje i Sverige. Desuden er der blevet implementeret to 
standarder for ‘Kvalitet af pleje, service og rehabilitering af ældre med omfattende behov i almindelige og 
plejehjemsfaciliteter’ siden 2015 af det svenske institut for standarder. I de senere år har nogle kommuner udviklet 
uddannelsesprogrammer for plejearbejdere i beskæftigelse, men der er ingen minimumsstandarder for uddannelsen. 
Over 75 % af plejearbejdere har mindst et års formel uddannelse. 

Inde for ikke-pleje har nogle private virksomheder, der er registreret hos Almega (arbejdsgiverrepræsentationsforeningen, 
der deltager i den kollektive overenskomst), valgt selv at uddanne deres arbejdere i grundlæggende opgaver eller at 
bruge SRY’s uddannelsestilbud (Servicebranschens Yrkesnämnd), en bipartit uddannelsesinstans, som blev lanceret af 
arbejdsmarkedets parter i 1985. 

BELGIEN 
I den belgiske servicekuponordning foreskriver den sektorbestemte kollektive forhandlingsaftale, at alle 
servicekuponfirmaer skal uddanne deres arbejdere i mindst 12 timer eller 2 dage om året (beregnet på 
baggrund af fuldtidsarbejdere). Denne obligatoriske uddannelse finansieres delvist af de regionale og sektorielle 
uddannelsesfonde. 

Sektoruddannelsesfonden (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services / Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques) 
blev oprettet i 2009 af arbejdsmarkedets parter. Den bidrager til udvikling af en uddannelsespolitik for alle 
arbejdstagere og virksomheder, der tilhører Det Blandede Udvalg 322.01. Som sådan sikrer den, at sektorens 
uddannelseskrav bliver opfyldt og administrerer uddannelsesindsatsen for alle interessenter. Ud over regional 
finansiering dækker sektoruddannelsesfonden uddannelsesomkostningerne for nye servicekuponarbejdere i 
mellem 9 og 18 timer. Derudover har sektoruddannelsesfonden flere projekter såsom en bæredygtighedsfond, 
der har til formål at øge bevidstheden om håndterbart og gennemførligt arbejde i sektoren for tjenesteydelser i 
hjemmet, og hvis første kampagne (i 2019) fokuserede på levering af passende udstyr. Et andet projekt opretter 
en digital læringsplatform med titlen ‘My Perfect Day’. Det sigter mod at tilvejebringe nye uddannelsesværktøjer til 
servicekuponarbejdere og er også beregnet til at være en informationsplatform for potentielle arbejdere. 
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TYSKLAND 
I Tyskland er der ingen reelle offentlige politikker til støtte for sektoren, og derfor er sort arbejde stadig dominerende. 
Dette er grunden til, at det tyske kompetencecenter ‘Professionalisation and Quality Assurance of Household Services’ 
(PQHS) i øjeblikket gennemgår, hvordan en professionaliseringspolitik kunne anvendes i sektoren. Hovedformålet 
er at fortsætte med og videreudvikle de projekter, der kører med succes på nuværende tidspunkt. 

• I 2020 vil kompetencecentret igangsætte den videre udvikling af kvalifikationsrammerne for specialister inden 
for husholdningsrelaterede tjenester. Til dette formål vil der blive involveret forskellige eksperter. Erfaring opnået 
indtil videre med den nuværende plan vil give den største drivkraft. Med rammeplanen for DGH (Det tyske 
samfund for hjemkundskab) blev der ydet et vigtigt bidrag til et ensartet og anerkendt uddannelsesgrundlag 
for specialister i husholdningsrelaterede tjenester i kompetencecentrets første finansieringsfaser.

• Kompetencecentret planlægger i øjeblikket at udvikle strategier med forskellige interessenter på udbudssiden 
for husholdningstjenester. På dette grundlag skal der udvikles et landsdækkende handlingsprogram på 
mellemlang sigt.

• Pilotprojektet ‘Sikring af kvalificerede arbejdstagere gennem professionalisering af husholdningstjenester’, 
der er blevet oprettet to forskellige steder i Tyskland siden marts 2017 og planlægges at løbe indtil juni 
2021, finansieret af det tyske forbundsministerium for familieanliggender, seniorborgere, kvinder og unge, 
leverer fortsat vigtige resultater. Projektets mål er at tilpasse den offentlige arbejdsmarkedspolitik til udbud 
og efterspørgsel efter husholdningstjenester og dermed at udvikle en plan for kvalifikation af specialister 
på området. Dette skal føre til et ensartet og anerkendt uddannelsesgrundlag for specialister. Med det vil 
kompetencecentret fremme den nationale introduktion af kuponer til husholdningstjenester. Hvordan modellen 
skal balanceres er et andet forventet fokus. Dette vil fx blive brugt til at udvikle kriterier for virksomheder, som 
er berettigede til at deltage i en national kuponmodel.

ITALIEN 
I Italien er Ebincolf det nationale bilaterale agentur for arbejdsgivere og familiearbejdere og blev oprettet 
i december 2002 af de nationale forbund for de mest repræsentative arbejdsgivere og arbejderorganisationer i 
husholdningssektoren, som underskrev den nationale kollektive overenskomst om husholdningsarbejde. 

Myndigheden har følgende funktioner: at etablere et observatorium og vurdere husarbejdernes 
beskæftigelsessituation, at beregne den gennemsnitlige standardindtjening, at vurdere gennemførelsesniveauet for 
den nationale kollektive overenskomst i forskellige regioner og områder samt regulering af indvandrer arbejdstagere, 
at kontrollere husarbejdernes velfærd, sociale situation og uddannelsesbehov (hvert år finansierer Ebincolf flere 
uddannelsesprogrammer for husarbejdere) og levere analyser og forslag om arbejdssikkerhed. I denne henseende har 
Ebincolf offentliggjort fem dokumenter om arbejdssikkerhed i den indenlandske sektor: om husholdningsrengøring 
og -hygiejne, om risikoforebyggelse i forbindelse med strømforsyning i husholdninger, om risikoforebyggelse i 
forbindelse med gasforsyning i husholdninger, om risikoforebyggelse i forbindelse med aktiviteter, der kræver brug 
af stiger og skamler, og om risikoforebyggelse relateret til tunge løft. 

Derudover arbejder arbejdsmarkedets parter gennem Ebincolf med en ny certificering (Certicolf), der overholder 

UNIs tekniske standarder. 
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EUROPÆISKE PROJEKTER 
Det europæiske projekt atHOME,6  ledet af tænketanken ‘Pour la Solidarité’ fra 2017 til 2019 beskæftigede sig med 
arbejdsvilkårene for ældreplejere og ud over det måder, hvorpå ældre kan opholde sig så længe som muligt i deres 
hjem under gode forhold. For at sikre denne støtte er uddannelsesværktøjer til plejere en afgørende parameter. 
AtHOME-projektet blev koordineret af det franske Røde Kors ved hjælp af spanske, portugisiske og belgiske partnere 
og er en del af programmet Erasmus+, som giver adgang til uddannelsesværktøjer for hjemmeassistenter. 

Projektet har netop lanceret to interessante værktøjer til hjemmehjælpere i sektoren for langtidspleje: 

• en mobilapp til registrering af arbejdstidsplaner samt medicinsk information om pleje for afhængige mennesker;

• et professionaliseringsprogram organiseret omkring 12 færdigheder for plejere.

Det europæiske PRODOME7  projekt sigtede mod at udvikle professionaliseringen af husarbejdere i Europa, 
hovedsageligt ved at udvikle et uddannelsesprogram tilpasset husarbejdernes nuværende behov. I projektet bestræbte 
par, der bestod af en social partner, som repræsenterer husholdningsarbejdsgivere (Frankrig og Italien) eller deres 
arbejdstagere (Spanien), og et medlem af professionaliseringsområdet sig på at opbygge en certificeringsreference 
for husarbejderprofilen. 

Denne uddannelse brugte formatet “blandet læring” og blev testet i 2019 i to pilotlande: Spanien og Italien. Både 
tværgående (såsom it- eller “grønne” færdigheder) og specifikke kompetencer blev inkluderet. 

Dette projekt, der blev afsluttet i oktober 2019, blev finansieret af programmet Erasmus+ og tegnede et billede 

af husarbejdernes situation i Europa: De er hovedsageligt usynlige arbejdere, for det meste kvinder, nogle gange 

uden adgang til sociale rettigheder og arbejder uden social velfærd. Der er store forskelle mellem lande. Projektet 

viste også forbindelsen mellem engagerede offentlige politikker, der understøtter deklareret arbejde, og fremme og 

anerkendelse af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. 

Blandt projektleverancerne blev PRODOME uddannelsessættet til disse arbejdere, der er frit tilgængeligt på fire 
sprog og baseret på ni moduler og en praktik, skabt for at tilpasse sig husarbejdernes profil og behov. Uddannelsen 
giver deltagerne mulighed for at tilbyde målrettede tjenester for 1specifikke behov. Før offentliggørelsen blev 
uddannelsen testet i Italien og Spanien. 

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu/ 
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1 – Forbedring af tjenesternes kvalitet 

I tilfælde af pleje for mindre børn udgjorde udvikling af arbejderes færdigheder en garanti for trivsel og sikkerhed. For 
ældrepleje fører specifikke, tekniske og relationelle færdigheder til at forhindre et tab af autonomi i hjemmet så meget 
som muligt, samt at sænke farten på dette tab og dernæst støtte den ældre i hjemmet. At gøre et hjem sikkert, respektere 
personens vaner og privatliv, mens man plejer for ham/hende, at stimulere og hjælpe den ældre uden at udføre opgaven 
for dem, at observere og konstant tilpasse støtten til at matche skiftende evner osv. 

2 -Branchens tiltrækningskraft

Med demografiske ændringer gør professionalisering sektoren mere tiltrækkende, så den bedre kan imødegå risikoen for 
mangel på færdigheder og arbejdskraft. Fremtidens udfordring er at have et langt større antal fagfolk, især for at kunne 
ledsage afhængige personer i hjemmet. 

Specifikt for hjemmepleje, som vi ved er en voksende industri med stigende efterspørgsel, skal vi se på uddannelse, der er 
skræddersyet til hjemmepleje, men som også giver færdigheder, der kan overføres til andre aktiviteter. En rapport fra 2015 
fra det europæiske beskæftigelsespolitiske observatorium (EEPO) kiggede eksplicit på EU medlemslandene og anbefalede, 
at uddannelse i tider med øget arbejdsløshed (som vi står over for efter COVID 19) skal omfatte en blanding af generiske og 
erhvervsmæssige færdigheder, der er målrettet mod personer i lavtuddannede jobs og langtidsledige voksne. Hvis vi tager 
eksemplet med it og digitalisering, er det måske ikke klart ved første øjekast, hvorfor en hjemmeplejer kan have brug for 
disse. Men hvis de kan støtte deres slutbrugere med sådanne aktiviteter, fx netbank eller online skatteerklæringer, så er 
husarbejdere mere hjælpsomme. Hjemmeplejere vil også være i stand til at engagere sig i at finde arbejde og netværk 
med andre arbejdere online. Digitalisering er blot et eksempel på en generisk færdighed, som i væsentlig grad vil være til 
gavn for husarbejdere.  Uddannelse og certificering giver kvinder mulighed for at udvikle karrierer inden for sektoren. Det 
kan også være en hjælp for mænd, som ønsker at finde arbejde inden for tjenesteydelser i hjemmet. Derudover kan det 
blive en støtte for at tiltrække og integrere indvandrere. 

3 -Bedre anerkendelse

Den økonomiske og sociale værdi af job inden for tjenesteydelser i hjemmet synes klar, men arbejdstageres faglige 
kvalifikationer skal udvikles for at sikre social anerkendelse og kvalitetsservice for de husstande, som har brug for dem. 
Professionaliseringen af sektorens arbejdere i Europa bidrager både til at matche den service, der leveres med familiernes 
stadigt skiftende behov, og er et middel til at sikre samfundets anerkendelse af, at de nødvendige egenskaber faktisk er 
faglige kvalifikationer. Anerkendelse af følelsesmæssigt arbejde er også vigtigt for at forbedre det image vi har af hjem-
meplejere. Disse arbejdere udfører en betydelig mængde følelsesmæssigt og relationelt arbejde med slutbrugerne, og det 
tages ofte for givet. Hjemmeplejere har daglige interaktioner med slutbrugere og har et forhold, som mange slutbrugere 
måske ikke engang deler med deres egne familier. Det er også vigtigt at bemærke, at død og sorg ofte er en del af jobbet, 
og at disse arbejdstagere ikke får den rette anerkendelse eller tid til at håndtere tab. At anerkende deres arbejde kræver 
også den formelle anerkendelse af, at dette arbejde er vanskeligt og kræver eksplicitte følelsesmæssige færdigheder. 

4 -Sundhed og standarder

Rengøringsmidlers toksicitet, lidelser i bevægeapparatet grundet at skulle bære børn eller støtte ældre dagligt, husarbejde 
samt det følelsesmæssige engagement, der er nødvendigt i mange relationer med pleje og assistance. 

For at møde husholdningers og enkeltpersoners forventninger og også lære at beskytte sig selv og forhindre erhvervssygdom 
eller ulykker skal sektorens arbejdere udvikle faglige specifikke færdigheder. 
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5 -Menneskelig kapital

Udvikling af arbejderes færdigheder er derfor den mest effektive måde at sikre udvikling af reelle job med høj menneskelig 
merværdi, og det er den bedste måde at få folk til at indse, at disse job fortjener løn, social velfærd og professionel 
anerkendelse, især idet det er en sektor, hvor der er meget sort arbejde.  

Professionalisering gør det muligt at bekæmpe isolering for pårørende: mellem 10 % og 25 % af de europæiske borgere 
påtager sig en rolle som en uformel plejer, hvor proportionerne kan variere betydeligt fra land til land. På grund af de 
anvendte definitioner og de etablerede foranstaltninger anerkendes disse arbejdstagere ikke.  

Uformelle (eller familie-) plejere adskiller sig fra husarbejdere. Eurocarers tilbyder en klar definition til at identificere dem: 
“Uformelle plejere er personer, der yder pleje (normalt ubetalt) til en person med en kronisk sygdom, handicap eller et 
andet langvarigt sundheds- eller plejebehov uden for en professionel eller formel ramme”. Uformelle plejere eller frivillige 
plejere er generelt kvinder, ofte ældre. I EU-28 arbejder 18 % af kvinderne ikke på grund af deres aktivitet som plejer. I 
Frankrig er denne sats blandt de laveste (9 %), men den ligger på 25 % i Spanien, 22 % i Italien og 15 % i Tyskland.8  

Isolation gælder dog ikke kun for uformelle arbejdere, hjemmeplejere mere generelt lider under isolation. De arbejder 
i isolerede arbejdsmiljøer og har meget lidt kontakt med andre plejearbejdere. I 2016 oprettede den franske nationale  
solidaritetsfond for autonomi (CNSA) programmet 'Life assistant relays'. Det er et professionaliseringsprogram (et kursus 
med 5 sessioner a 3 timer), baseret på udveksling af professionel praksis mellem ligemænd under ledelse af en facilitator. 
Det giver støttepersoner mulighed for at blive opmærksom på deres aktivitets professionelle karakter, måske også at 
give anerkendelse af tidligere læring, at åbne vejen for andre uddannelsesprogrammer og at opbygge et professionelt 
netværk. 

At anerkende de færdigheder, som plejere tilegner sig under deres erfaring som frivillige plejere, og give dem adgang til 
uddannelse, som kan sætte dem i stand til at udføre deres rolle under bedre forhold. 

At indføre mekanismer, der ikke låser dem fast i deres rolle som plejere, selvom vigtigheden af deres rolle anerkendes. 

8 Eurocarers, plejere og adgang til uddannelse: generel oversigt over EU-landene, rapport udarbejdet i forbindelse med TRACK-
projektet: https://eurocarers.org/track-2/
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ANBEFALINGER:

1. SIKRING AF ARBEJDSTAGERNES RET TIL ADGANG TIL FAGLIG UDDANNELSE, der kan give dem mulighed for at støtte 
deres karriereudvikling baseret på deres ønsker og livsmål, selvom det inkluderer adgang til uddannelse, der ikke 
er direkte relateret til deres nuværende erhverv (eller et job, der tilhører sektoren).

2. OPRETTELSE AF TILPASSEDE UDDANNELSESPROGRAMMER OG OPSÆTNING AF FÆRDIGHEDSCERTIFICERING, 
der specifikt skal overveje private hjem, ledsage nye færdigheder og forbedre validering af tidligere læring. 
Professionalisering bør være tilgængelig gennem forskellige måder at erhverve færdigheder på: accelererede 
kurser (målrettede moduler), erhvervsuddannelse, anerkendelse af tidligere læring osv.). Der skal lægges særlig 
vægt på sårbare arbejdere, såsom indvandrere, dokumenterede eller udokumenterede.

3. STYRKELSE AF DEN SOCIALE DIALOG: Fremme kollektive aftaler for bedre professionalisering for at øge anerkendelsen 
til disse job og at muliggøre faglig udvikling. Hvor der er kollektive forhandlinger, er ansættelsesforholdene bedre 
defineret og struktureret, hvilket gavner både arbejdsgivere /brugere gennem kvaliteten af de tilbudte tjenester og 
arbejderne gennem bedre arbejdsvilkår og erhvervsuddannelse.

4. PROAKTIV UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER på TVÆRS af sektorer tilpasset til tjenesteydelser i hjemmet:

 – Grønne færdigheder for at gøre rent uden at skade miljøet eller ens helbred;

 – Relations- og autonomi-færdigheder for at forstå anmodninger, forudse kommende behov og komme med 
passende forslag, når barnet bliver større, når den ældre mister sin autonomi og lignende.roposals, as the child 
grows up, as the elderly person loses his/her autonomy, etc.

 – Digitale færdigheder til at udvikle beskæftigelsesegnethed, til at hjælpe en ældre person med at gennemføre 
administrative formaliteter, til at anvende hjemmeautomationsværktøjer, der bruges i husstanden (smarte 
apparater, e-sundhed).

>>

Offentlige myndigheder er nødt til at tage hastende skridt for at støtte 
disse jobs merværdi for at imødegå de kommende demografiske og 
samfundsmæssige udfordringer.

18



Dette projekt er finansieret 
af Den Europæiske Union. 
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


