Camilla Neupart

Det er megafedt at arbejde
med mennesker
Kort tid efter at Camilla Neupart
afsluttede sin EUX VELFÆRD uddannelse på Social- og Sundhedsskolen
Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i
Vejle i foråret 2021, koblede hun sig
på vagtplanen i det private plejefirma
Powercare, der løser vikaropgaver
for sundhedssektoren i hele Skandinavien.

”

Det er en ret god måde for mig
at arbejde på. Jeg kobler mig
ind på en vagtplan via nettet,
og byder ind på de tidspunkter,
der passer mig. Jeg arbejder
primært i hjemmesygeplejen
i Horsens og Vejle Kommune.
Så jeg kører hjem til borgerne
i eget hjem og laver en række
sygeplejeopgaver.
Camillas arbejde betyder, at hun kører
ud til borgerne alene og skal håndtere
mange opgaver lige fra sårpleje til
medicinhåndtering. Men hun føler ikke,
at det er svært at besøge borgerne
alene – heller ikke selv om hun er ung
og nyuddannet.
”Vi har jo altid vores telefoner med os.
Så man er aldrig helt alene derude. Der
er altid mulighed for at ringe til en kollega, hvis man er i tvivl om noget, og
vi ser også hinanden, når vi kører ud
om morgenen. Jeg kan også godt lide,
at jeg i nogen grad selv kan planlægge
min dag hvis det er muligt i forhold til

20 Et fag – mange ansigter

borgerne. Jeg synes, det er et job, hvor
der både er frihed og ansvar.”

EUX VELFÆRD åbnede
alle muligheder
Da Camilla skulle vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse, havde hun
en drøm om at blive sygeplejerske en
gang ude i fremtiden. Springbrættet
havde hun tænkt skulle være gymnasiet. Men så blev hun opmærksom på
EUX VELFÆRD.
”Jeg blev nysgerrig, da jeg fandt ud af,
at der var noget, der hed EUX VELFÆRD, hvor jeg kunne blive social- og
sundhedsassistent og student på
samme tid. Det tog ca. kun 1,5 år
længere end gymnasiet, og så kunne
jeg enten gå ud og arbejde med autorisation lige efter endt uddannelse, eller
læse videre på præcis samme vilkår,
som hvis jeg havde valgt en gymnasial
uddannelse.”
Ud over de mange fordele ved at få to
uddannelser i én, var det også ret attraktivt for Camilla, at hun fik mulighed

for at prøve faget i praksis. At mærke
om uddannelsen til sygeplejerske
virkelig var den karriere hun, ønskede
sig i fremtiden.

”

Grunden til, jeg valgte uddannelsen var, at jeg syntes, viden
om kroppen var meget spændende. Både opbygning af
kroppen, betydningen af sund
levevis, læren om sygdomme
m.m. Og jeg blev ikke skuffet.
Det er virkelig nogle spændende fag, jeg har været igennem,
og jeg har aldrig fortrudt, at
jeg valgte EUXén i stedet for
gymnasiet.
I slutningen af sin uddannelse skiftede
Camilla retning. Drømmen om at læse
videre til sygeplejerske blev udskiftet
med beslutningen om at læse medicin
på universitetet.
”Jeg fandt ud af undervejs, at jeg er
meget mere til det naturfaglige. Så
næste step i min karriere bliver at
læse til medicin. Jeg kan virkelig godt
lide mit arbejde som sosu-assistent,
og er blevet endnu mere nysgerrig på
kroppens funktioner gennem uddannelsen og praktikken. Det har givet
mig lyst til at gå endnu mere i dybden
med, hvordan kroppen fungerer helt
ned på celleniveau, samtidig med at
jeg stadig gerne vil arbejde med mennesker.”
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Navn: Camilla Neupart
Alder: 21 år
Uddannet: EUX VELFÆRD.
To uddannelser i én. Social- og
sundhedsassistent og studentereksamen
Arbejdsplads: Gymnasial supplering og studiejob ved vikarbureau
Hvad laver du i dit arbejde?
Er igang med en gymnasial supplering, hvor jeg læser matematik
fra B til A niveau og fysik fra C til B
niveau. Dette skal jeg bruge inden
jeg starter på medicin studiet til
februar 2022.
Jeg arbejder nu ved vikarbureau
som et studiejob ved siden af min
uddannelse. Dette giver mig frihed
til selv at bestemme hvornår jeg
kan arbejde, da studiet kommer i
første række. Jeg arbejder primært
i hjemmesygeplejen. Her har jeg
forskellige arbejdsopgaver såsom
sårpleje, sondeernæring, medicinhåndtering, lægekontakt, helhedspleje, engangs kateterisering m.m.

