
Maiken Andersen blev tidligt uddan-

net til pædagogisk assistent fordi hun 

gerne ville arbejde med børn. Gennem 

uddannelsen fik hun lejlighed til også 

at være nysgerrig på det sundhedsfag-

lige område, og hun besluttede sig for 

at supplere sin viden og kompetencer 

med en uddannelse til social- og sund-

hedsassistent. 

Jeg er stolt over at 
være inden for sundheds- 

og omsorgsfaget

Maiken Andersen

 ”Jeg valgte uddannelsen til  
social- og sundhedsassistent, 
fordi jeg godt kunne lide sam-
spillet mellem mennesker. Jeg 
havde jo i forvejen taget pæda-
gogisk- assistentuddannelsen, 
men ville gerne arbejde mere i 

det sygeplejefaglige felt. Der-
for gav det mening for mig at 
kombinere de to uddannelser. 

– fortæller Maiken, der i dag er ansat 

på Rønnevang, som er en del af ”De 2 

Gårde”, der er et botilbud for beboere 

med fysisk og psykisk funktionsned-

sættelse. På Rønnevang står Maiken 

for medicinhåndtering, samtaler med 

de udviklingshæmmede borgere og 

tværfaglig kontakt med læger og psy-

kiatere. Det er et arbejde, hun synes er 

både spændende og udfordrende. 

 ”Vi spænder ret vidt på Rønne-
vang. Vi har borgere i alle ald-
re. Fra de unge i 20’erne til de 
ældre i 60’erne. Jeg synes, det 
er et godt arbejde, fordi jeg får 
mulighed for at koble pæda-
gogiske tiltag med det sund-
hedsfaglige. Så kan jeg sætte 
begge mine uddannelser i spil 
og koble det hele sammen til 
noget, der giver stor mening 
for borgerne. 
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Hvad laver du i dit arbejde? 

• Medicin håndtering og dosering

• Kontakte med læger og  

psykiater

• Tværfagligt samarbejde med 

pædagoger, ergoterapeuter,  

beskæftigelsen, læger,  

psykiater og sygeplejersker

• Pædagogisk og sundhedsfaglig 

dokumentation

• Observationer ift. sundhed, 

både fysisk og psykisk sundhed

• Hjælp til at skabe struktur i 

hverdagen for den enkelte

• Pædagogiske samtaler 

• Skabe gode relationer og  

samarbejde med beboerne 

Hjælp til beskæftigelse 
af borgerne
Mange af borgerne på Rønnevangen 

har beskæftigelse, og her arbejder  

Maiken med at skabe struktur omkring 

arbejdet, så det bliver en god oplevel-

se for borgerne at være i gang. Hun 

trækker hver dag på de kompetencer, 

hun har fået med fra sine uddannelser 

som hhv. social- og sundhedsassistent 

og pædagogisk assistent. 

 ”Jeg synes, skolen har klædt 
mig godt på fagligt til at kunne 
håndtere det job, jeg har i dag. 
Jeg har lært meget om diagno-
ser og medicin, og den viden 
bruger jeg hver dag. Så uddan-
nelsen har bestemt kunnet 
noget. Jeg har fået efterud-
dannelse her på bostedet for 
at specialisere mig indenfor 
de problematikker, der er for 
vores specifikke borgergruppe, 
men det tænker jeg også er et 
vilkår. Skal man arbejde med 
mennesker, skal man være 
villig til at flytte sig og tilegne 
sig ny viden, så man hele tiden 
kan yde den bedste hjælp til 
borgerne.

Samspillet med borgerne 
er vigtigst
Maiken har kun arbejdet på Rønne-

vangen i tre måneder, og hun drøm-

mer om hele tiden at blive bedre, til 

sit fag, at lære af sine kollegaer og de 

udfordringer hun møder i det daglige 

arbejde med borgerne.

 ”Det bedste ved at arbejde her 
er, at der er så mange for-
skellige mennesker, der har 
brug for forskellig hjælp. Man 
får udfordret sin faglighed på 
mange områder. Jeg holder 
også meget af samspillet med 
beboerne. Det at kunne sidde 

ned og få en snak, eller se dem 
indgå i meningsfyldt samspil 
med hinanden. Det er super-
fedt og meget givende.

Maiken har heller ikke nogen overve-

jelser om at skulle andet end at arbej-

de som social- og sundhedsassistent 

på Rønnevangen.

 ”Det er superfedt og givende at 
arbejde på Rønnevangen. Lige 
nu kan jeg ikke forestille mig, 
der er andre steder, jeg kunne 
tænke mig at være, end her.
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