
Region Hovedstadens Psykiatri
HR Afdelingen

Indlæg om rekruttering og fastholdelse 

den 29. september 2021 v/Martin Lund

1



Region Hovedstadens Psykiatri
HR Afdelingen

Udfordringen
- stor eller lille?
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✓ Hele hospitalssektoren 

- både somatik og psykiatri

✓ Den sengebaserede psykiatri 

- og knap så meget det ambu-

lante område

✓ Vi har udfordringer i forhold til flere 

faggrupper, men primært 

sygeplejersker 

- i september havde vi 223 stil-

lingsopslag. De 125 var syge-

plejersker

- billedet veksler dog over årene. 

For år tilbage var det læger, vi 

manglede.

Vi mangler hænder i de intensive senge-

afsnit – især erfarne sygeplejersker

Udfordringen
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25 ansøgere 0 ansøgere
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Vi har sat forskellige initiativer i værk. Det gælder ex.:
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✓ Rekrutteringspartnere, der sikrer kvaliteten af stillingsopslag og effektive rekrutteringsprocesser.

✓ Et site om job i psykiatrien, hvor nyansatte kan læse og høre mere om RHP som arbejdsplads. 

Her er der film med patienter og medarbejdere og information om karriereveje mv.

✓ En branding kampagne med fokus på karriereveje for sygeplejersker. 

✓ Et uddannelsessite, der introducerer sygeplejestuderende til deres                                 

klinikophold i psykiatrien. Studerende bliver psykiatriens fremtidige                               

medarbejdere og skal opleve, at de er ventet og velkomne.

✓ Introduktionsforløb for nye medarbejdere. De introduceres                                       til RHP som 

organisation, de enkelte centre og den konkrete arbejdsplads.                                Der er i øvrigt 

udviklet særlige forløb for YL, medarbejdere i sengepsykia- trien og ledere.
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Det vil vi også gøre?
- fastholdelse og rekruttering bliver et strategisk indsatsområde i RHP
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Fastholdelse

- reducere 

behovet for at 

rekruttere

• De rette kompetencer løser de rette opgaver

• Kan vi bruge andre faggrupper til fx serviceopgaver?

• Flere forskellige faggrupper i fremmøde fx ergoterapeuter og fysioterapeuter

• Worklife balance bl.a. med fokus på attraktive jobs til seniorer

• Retfærdig fordeling af vagtarbejdet fx at medarbejderne i det ambulante hjælper i 

sengene

• Lønpolitikken skal understøtte, at vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere –

kan vi bruge de mange penge til mer/overarbejde og FEA på en bedre måde?

• Trivsel og god ledelse

• Fratrædelsessamtaler kombineret med et spørgeskema indgår i det løbende 

arbejde med at gøre RHP til en endnu bedre arbejdsplads
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Rekruttering • Vi fortæller den gode historie om RHP som arbejdsplads

• Sikre kvaliteten af vores stillingsopslag og effektive rekrutteringsprocesser

• Vi afdækker mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

• Rekrutteringen begynder med de studerendes oplevelser, når de er i 

praktik under uddannelse. Derfor skal vi have attraktive praktikophold til 

studenterende, være opsøgende i forhold til uddannelsesinstitutionerne og 

tilbyde studenterjobs
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Tak for opmærksomheden


