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I virksomheden Berits Hjemmepleje gennemgik alle nye medarbejdere en tvungen test af deres læse-, 

skrive-, regne og it-færdigheder. I plejebranchen bruges der nemlig i stigende grad digitale redskaber – og så 

er det vigtigt, at medarbejderne kan læse, skrive og bruge it. 

Berit Bækgaard Thomsen er ejer og leder af Berits Hjemmepleje, som blev etableret i 2013. Virksomheden 

har 259 medarbejdere, fx social-og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagoger, rengøringsassistenter, 

sygeplejersker og ufaglærte, fordelt på fem kommuner. 

Denne branche gennemgår, ligesom mange andre, også 

en teknologisk udvikling, og der bruges tablets til doku-

mentation og til at registrere timer. For nogle år siden 

deltog virksomheden i et projekt med Netværkslokomoti-

vet, hvor der blev gennemført obligatoriske færdigheds-

test af medarbejderne – og resultaterne af testforløbene 

har været gode.  

 

Et tvungent afklaringsforløb 

”Vi bruger jo mange digitale redskaber – vi dokumenterer digitalt og registrerer køretimer digitalt,” forklarer 

Berit Bækgaard Thomsen. Og fordi det digitale er blevet en integreret del af arbejdsdagen, har det også væ-

ret vigtigt at få medarbejderne klædt på til at bruge it. Medarbejderne har været igennem et obligatorisk af-

klaringsforløb med fokus på regning, skrivning, læsning og it. Efter afklaringsforløbene er der blevet fulgt op 

med forskellige kursustilbud, fx ordblindeundervisning og kompetencekurser i regning og læsning. 

 

Uundværlig, men skræmmende it  

Sidste år overgik virksomheden fra at bruge kørelister på papir 

til digitale kørelister. ”Der var lidt ramaskrig over, at køreli-

sterne blev digitale, og mange var sikre på, at det aldrig kom til 

at fungere,” fortæller social-og sundhedshjælper Mia Bernth-

sen, og fortsætter: ”Men nu kan man jo ikke undvære det!” Mia 

Bernthsen er af en lidt yngre generation end Chili Vibeke Hald, 

der også er social-og sundhedshjælper – og Chili Vibeke Hald har et lidt anderledes syn på it i dagligdagen: 

”Altså, jeg vil helst ikke it-screenes – det synes jeg ikke, lyder så rart! Men det er nok noget andet med mig, 

fordi jeg er ældre end dig. Til gengæld satte jeg mig ned med de digitale kørelister i en halv time, og nu har 

jeg fod på det,” fortsætter Chili Vibeke Hald. 

 

Vigtigt, at det er en ledelsesbeslutning 

Det er vigtigt for virksomheden, at medarbejderne har de rigtige kompetencer, konstaterer Berit Bækgaard 

Thomsen – men hun er også klar over, at nogle medarbej-

dere har været skeptiske. ”Derfor har vi talt om det som et 

obligatorisk tilbud, så vi viser, at det er noget, vi prioriterer 

som ledelse og synes, er vigtigt. Og medarbejderne tæn-

ker, at hvis ledelsen vurderer det som vigtigt, så er det nok 

vigtigt.” 



Chili Vibeke Hald supplerer Berit Bækgaard Thomsen: ”Nogle af kollegerne var skræmte over færdighedste-

sten, 

 





 





 

Nogle ser sig selv i et andet lys bag-

efter, de ranker ryggen og skal må-

ske videre til et andet job eller til ud-

dannelse. En uddannelse giver mu-

lighed for nye valg! 

Lone Iversen, tillidsrepræsentant

Ledelse er at finde rum til den sam-

tale, der ellers ikke ville finde sted – 

og det er vigtigt, for medarbejderne 

er det største aktiv, vi har. 

Anders Faber Nielsen, stabsleder 

Det bliver ikke mindre aktuelt 

med nye kompetencer, når man 

hæver pensionsalderen. Jeg el-

sker mit arbejde i kommunens 

grønne områder. Men måske kan 

jeg ikke varetage det om ti år. Nina 

Hagelskjær, arbejdsmiljørepræsentant 

og anlægsgartner
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