
Kate Mortensen er oprindeligt uddan-

net plejehjemsassistent, men tog for 

17 år siden en tillægsuddannelse til 

social og sundhedsassistent for at byg-

ge ovenpå med de kompetencer, som 

det krævede at arbejde på et sygehus. I 

dag har hun arbejdet på regionshos- 

pitalet i Horsens i over 15 år, sidst på 

røngten- og scanningsafdelingen.

 ”Jeg valgte, at blive opkvalifice-
ret til social- og sundhedsas-
sistent efter at have arbejdet 

Man skal turde gå efter 
det man vil

Kate Mortensen

som plejehjemsassistent i 
socialpsykiatrien og på ple-
jecenter i mange år. Det var 
som at få en spændende efter-
uddannelse. Jeg læste videre 
fordi jeg havde lyst til at prøve 
arbejdet på et sygehus. Der er 
en høj faglighed og ekspertise, 
man er tæt på patienterne, 
og der er et stort tværfagligt 
samarbejde. Det ville jeg gerne 
teste af.

Kate kom i sygehuspraktik og tabte 

hurtigt sit hjerte til den ortopædkirur-

giske afdeling på regionshospitalet i 

Horsens. Det var heldigvis gensidigt, 

og hun blev ansat på afdelingen efter 

endt uddannelse til assistent. Hun 

synes aldrig hun har manglet faglige 

udfordringer i sit arbejde, og føler hun 

med det samme kom på den rette 

hylde.

 ”Jeg synes ikke jeg nogensinde 
har manglet faglige udfordrin-
ger i mit arbejde. Tværtimod. 
Hver gang jeg selv har vist 
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vilje og lyst til at øge mine 
kompetencer, så har jeg fået 
mulighed for det. Det har væ-
ret både indenfor at dosere og 
give medicin, anlægge en ven-
flon eller et kateter, og indgå 
i udviklingsprojekter. Alt har 
kunnet lade sig gøre. Hvis jeg 
bare selv var villig til at arbejde 
for det.

En del af mange spændende 
projekter
Et af de projekter, som Kate har stået 

i spidsen for i hendes tid på ortopæd-

kirurgiske afdeling, var at følge en 

gruppe ældre patienter fra hospitalet 

ud i eget hjem.

 ”Vi havde en gruppe af ældre 
patienter, der typisk kom ind 
med lårbensbrud. Det er en 
gruppe, der har mange genind-
læggelser, og stor dødelighed, 
De havde brug for ekstra op-
mærksomhed, og for at blive 
fulgt et stykke tid i hjemmet 
efter udskrivelsen fra hospita-
let. Det betød jeg havde en høj 
grad af tværfagligt samarbej-
de med de nære omsorgsper-
soner i borgerens eget hjem. 
Det var spændende, og jeg fik 
brugt en række af mine faglige 
kompetencer. Og så har det al-
tid ligget mig på hjerte, at både 
en indlæggelse og en udskri-
velse af et hospital, føles trygt 
for den enkelte patient.

En arbejdsplads for livet
Noget af det Kate vægter højt i sin 

hverdag på hospitalet er det tværfagli-

ge samarbejde. Hun arbejder tæt sam-

men med både læger, sygeplejersker, 

andre social- og sundhedsassistenter 

og service assistenter.

”Det tætte tværfaglige samarbejdede 

giver mig et stort fagligt og personligt 

udbytte. Så da jeg for et år siden fik 

lyst til at prøve noget nyt, var jeg slet 

ikke i tvivl om at arbejdet på hospitalet 

stadigvæk var noget for mig.”

Kate fik arbejde på røntgen- og scan-

ning afdelingen. Og her er hun stadig-

væk i dag. For jobbet har et højt fagligt 

indhold kombineret med attraktive 

arbejdstider og gode kollegaer.

”Når man kommer lidt op i alderen, er 

det også vigtigt at tilpasse arbejdet 

til det sted man er i livet. I mange år 

passede det mig godt med de forskud-

te arbejdstider og weekendarbejde. 

Det betød jeg kunne være hjemme om 

formiddagen med børnene, og få gjort 

nogle andre ting. Men til tider var det 

også rigtig hårdt. Her på røntgen- og 

scanningsafdelingen har jeg faste 

arbejdstider, og fri i weekenderne. Det 

passer bedre til det liv jeg har nu, og 

jeg er taknemmelig for at være på en 

arbejdsplads, hvor der er fleksibilitet 

til at tilpasse arbejdet. Jeg håber og 

regner med, at blive her i resten af mit 

arbejdsliv.”

FAKTA 
Navn: Kate Mortesen

Alder: 59 år

Uddannet: Social og sundheds- 

assistent

Arbejdsplads: Regionshospitalet 

i Horens, Røntgen- og scannings-

afdelingen

Hvad laver du i dit arbejde? 

• Koordinatorfunktion:  

planlægning og koordinering  

af det daglige arbejde 

• Medvirke til undersøgelser  

af patienter 

• Klargøring af patienter til  

undersøgelser, biopsier, 

drænanlæggelser 

• Sterile opdækninger 

• Medicinhåndtering og medicin 

blandinger, indgift af medicn 

• Lægens højre hånd 

• Medvirke til undersøgelser  

og drænanlæggelser på andre 

afdelinger 

• Varebestillinger og opfyldning 

• Samarbejde med andre  

afdelinger,serviceafdelingen  

og akutafdelingen 

• Psykisk arbejdsmiljø 
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