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En hjemmehjælper (Britt Karlsen) tager sig kærligt af en ældre dame med begyndende
alzheimer (spillet af Tove Jørgensen). Stillfoto: Zoomstory.

Personale fra kommunens ældrepleje var både foran og bag kameraet, da tre små film
blev skudt. Stillfoto: Zoomstory.

De kærlige og seje går til filmen
KORTFILM
Tre små film skal være
med at vise, hvordan
det er at arbejde
indenfor ældreplejen
HALSNÆS: Den røde løber
var fundet frem, da Byrådssalen i onsdags bød på intet mindre end en filmverdenspremiere. Skuespillere, kamera- og
lydfolk samt instruktører til
de tre kortfilm var alle til
stede - i alt 18 medarbejdere
fra Forebyggelse og Sundhed
i Halsnæs Kommune.

Som led i kommunens
kampagne »De kærlige og
seje«, der har til formål at tiltrække og fastholde personale indenfor plejeområdet, er
der produceret tre kortfilm.
Filmene skal gøre det muligt
at identificere sig med de
mennesker, der arbejder indenfor ældreplejen og samtidig give et indtryk af, hvad
hvad jobbet består i. De tre
små film bygger på hændelser fra det virkelige liv.
Filmprojekter har været
lagt i hænderne på kommunikationsbureauet Zoomstory,
som har castet de medvir-

kende, guidet deltagerne gennem produktionsdagen på
Solhjem, samt bearbejdet og
klippet de tre film.
Foruden de kommunale
‘filmfolk’ deltog også tre af beboere - Tove Jørgensen, Knud
Helborn og Solveig Hansen på Plejecenter Solhjem i
Melby, hvor filmoptagelserne
fandt sted den 2. april.

Korte kortfilm
Britt Karlsen, social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen,
har ‘rollen’ som hjemmehjælper i den ene film, hvor en ældre kvinde på grund af begyn-

dende alzheimer er kommet i
konflikt med sin datter.
- Jeg synes filmene er blevet gode, selvom de er lidt
korte. Vi arbejdede en hel
dag, men det er blevet cuttet
meget ned. Filmene kan være
med til at give et indblik i vores fag og vise, at det giver
meget igen at arbejde med de
ældre. Hvis man giver, får
man meget igen.
De tre film, som varer ca. 1
minut hver, kan bl.a. ses på
kommunens særlige hjemmeside
kaerligeogseje.halsnaes.dk - klik i menuen til venstre »levende billeder«.

Britt Karlsen har arbejdet i hjemmeplejen i 22 år, heraf
de seneste 13 år i Halsnæs Kommune, Frederiksværk
Team. Stillfoto: Zoomstory.
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