Jakob Hvid

Jakob vil redde
menneskeliv
Da 24-årige Jakob Hvid flyttede til Kolding fra Als i 2015 var det fordi han var
blevet aktiv håndboldspiller på U18 holdet i Kolding IF. Samtidig med håndbolden passede Jakob sit grundforløb 2 på
Social- og Sundhedsskolen. Muligheden
for at kombinere sporten med en uddannelse, der var lige dele teori og praktik,
var attraktivt for den dengang 17-årige
Jakob. I dag spiller han ikke længere
håndbold, men snart starter han på
uddannelsen til ambulanceredder.

”

Da jeg var færdig med 9.
klasse, var det eneste, jeg var
helt sikker på, at jeg gerne ville
spille håndbold på fuld tid, hvis
det kunne lade sig gøre. Når
det kom til uddannelse, var
jeg mere usikker. Jeg er ordblind, og har aldrig haft let ved
lektier – og så er jeg heller ikke
typen, der bryder mig om at
sidde stille ret længe ad gangen. I samarbejde med min
uddannelsesvejleder valgte
jeg grundforløbet til Social-og
sundhedsuddannelsen, som
vi begge mente var det helt
rigtige for mig. Jeg startede
uden helt at vide hvad det gik
ud på, men jeg blev rigtig glad
for både skolen og indholdet i
fagene.
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En god kombination af
sport og uddannelse
Jakob fik opfyldt drømmen om at spille
håndbold på et mere seriøst plan i
Kolding, men han gik også videre i
uddannelsen, og tog hovedforløbet til
social- og sundhedshjælper i Fredericia. Senere læste han videre til socialog sundhedsassistent.
”Der er mange praktiske opgaver og
øvelser i skoleforløbet, så selv om der
også var bøger, der skulle læses, og
opgaver, der skulle afleveres så var
den en uddannelse, der var god for
mig” – husker Jakob.

Skift i karrierevalget
Oprindeligt havde Jakob tænkt han
skulle læse videre til fysioterapeut el-

ler ambulanceredder, men undervejs i
hovedforløbet blev han helt sikker. Han
ville være ambulanceredder.

”

Efter jeg afsluttede skolen
fik jeg arbejde i et udekørende rehabiliterings team. Det
var superspændende og jeg
mærkede, at jeg var rigtig god
til det. At jeg havde en masse
fagligt med fra skolen jeg kunne bruge. Kerneopgaven var at
skabe nogle målrettede rehabiliteringsforløb til borgere, der
f.eks. var kommet hjem fra en
hospitalsindlæggelse, og skulle klare sig selv i eget hjem.
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Jobbet i det udekørende team, fik
Jakob til at blive nysgerrig på uddannelsen til ambulanceredder.

”

Jeg kan godt lide at det går
stærkt. At hverdagen ikke er
ens. Derfor er jeg helt sikker
på, at med jobbet som ambulanceredder kommer jeg på
den rette hylde. Jeg kan lide de
korte patientforløb, hvor man
kan gøre en forskel, og det
kommer jeg til som redder.

Navn: Jakob Hvid
Alder: 24 år

Mange muligheder med en
SOSU uddannelse
Jakob synes, der er mange muligheder
for at arbejde inden for spændende
områder, når man er social- og sundhedsassistent. Det handler bare om
at finde ens rette hylde. Det som man
brænder for.

”Jeg har både været i hjemmeplejen,
på lungeafdelingen på hospitalet med
kræftpatienter, og på plejecenter.
Hvert område kunne noget, men for
mig blev det så det udekørende rehabiliteringsteam i hjemmeplejen der
viste vejen. Nu starter jeg som redder,
og måske læser jeg videre derfra til
paramediciner.”

Uddannet: Social- og sundhedsassistent
Arbejdsplads: Ambulanceredder
elev

Hvad laver du i dit arbejde?
Som ambulancebehandler rykker
man ud ved ulykker eller sygdom
og hjælper mennesker, der har
brug for redning eller akut behandling.
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