Jonathan Sommer

Den oversete
vej til
sygeplejerske
uddannelsen
”Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville
arbejde med mennesker – som ambulanceredder eller sygeplejerske.
social- og sundhedsassistentuddannelsen gav mig mulighed for at kombinere den teoretiske del af uddannelsen
med den virkelighed, jeg mødte, når jeg
var i praktik. Det var utrolig værdifuldt,
og jeg synes, jeg er blevet en bedre
sygeplejerske, fordi jeg startede min
karriere som social- og sundhedsassistent,” fortæller Jonathan Sommer,
der i det daglige arbejder som sygeplejerske på hjertemedicinsk afdeling på
Regionshospitalet i Horsens. Et job der
er både krævende og spændende.

”

Det, som tiltaler mig ved
faget, er at gøre en forskel for
det enkelte menneske. Det
har en betydning, at jeg er til
stede hver dag med både min
faglighed og min indlevelse
i andres situation – og det er
kompetencer, jeg har fået med
gennem min uddannelse som
social- og sundhedsassistent,
og som jeg byggede ovenpå i
mit nuværende arbejde som
sygeplejerske.
Jonathan synes, det er ærgerligt, at så
få er bevidste om muligheden for at
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bruge social- og sundhedsuddannelserne som et springbræt til videreuddannelse.

”

Det er meget få af dem, jeg
taler med, der ved, at man kan
bruge en SOSU-uddannelse
som adgang til f.eks. sygeplejerske uddannelsen, fortæller Jonathan, som synes,
at SOSU-uddannelsen er et
overset valg. En af de ting jeg
synes, jeg især har fået med
fra uddannelsen, er evnen til
at tale med alle typer af mennesker – borgere såvel som
pårørende. Og at indgå i komplicerede patientforløb. Så hvis
man er en af dem, som ikke
bare læser i bøgerne og forstår
det på den måde. Men også
kan se en værdi i at ”få det i
hænderne”, så synes jeg klart,
man skal overveje sosu-assistentuddannelsen.
I sin fritid arbejder Jonathan som frivillig førstehjælper på events og festivaler rundt om i Jylland. Den form for
arbejde er også med til at sætte hans
faglighed på prøve i andre sammenhænge.

”

Jeg får afløb for de blå blink,
når jeg i min fritid arbejder
frivilligt som førstehjælper på
events og festivaler rundt om i
Jylland. Her bliver jeg en del af
et rigtig godt fagligt fællesskab,
hvor sundhedsfaglige og ikke
sundhedsfaglige faggrupper tilbyder hjælp, hvis folk kommer
til skade. Det kan være alt fra
folk, der har fået for meget at
drikke, til mennesker der bliver
ramt af sygdom eller kommer
til skade. Det giver mening og
har værdi for mig. Både fagligt
og menneskeligt.

FAKTA
Navn: Jonathan Sommer
Alder: 29 år
Uddannet: Social- og sundhedsassistent og sygeplejerske
Arbejdsplads: Regionshospitalet i Horsens, Hjertemedicinsk afdeling
Hvad laver du i dit arbejde?
• Koordinerer patientforløb
• Plejer og behandler patienter
med medicinske problemstillinger, hvor kredsløbet er
hovedproblemet.
• Koordinerer udskrivelser
med Kommunen, regionen,
pårørende, etc.
• Hjælper til uddannelse af
studerende
• Koordinerer og styrer
patientflow på afdelingen
• Observerer og handler på
ændringer i patienternes tilstand
• Inddrager pårørende hvor det
findes relevant
• Plejer og behandler patienter i
den terminale fase
• Modtager, plejer og behandler
akutte hjertepatienter
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