
Nana Jung gik den lige vej fra 10. 

klasse i folkeskolen og ind på Social- 

og Sundhedsskolen. 

Hun kunne derfor kalde sig social- og 

sundhedshjælper, da hun var 18 år og 

assistent som 20-årig. 

Til næste år kan hun som 25-årig 

tilføre titlen som sygeplejerske til de 

øvrige uddannelser. Nana fortæller om 

sit karrierevalg.

 ”Som mange andre unge vidste 
jeg ikke helt, hvad jeg ville i 9. 
klasse. Da vi skulle i erhvervs-
praktik, valgte jeg at komme 
på et plejehjem. Mest fordi, jeg 
elskede at komme hjemme 
hos mine bedsteforældre, og 
syntes det hyggeligt at høre 
dem fortælle om gamle dage. 
På plejehjemmet var det lidt af 
det samme. De ældre beboere 
værdsatte virkelig den hjælp, 
jeg gav dem, og den tid jeg 
brugte med dem. Da jeg hav-
de været der, vidste jeg, at jeg 
skulle arbejde med mennesker.

I udenlandspraktik i Wales
Nana valgte at søge ind på SOSU- 

uddannelserne, og i løbet af hendes 

forløb deltog hun i et talent- og innova- 

tionsforløb. Senere valgte hun at tage 

til Wales i udenlandspraktik. 

”Jeg synes det var udfordrende og 

spændende at tage uddannelsen. Og 

lærerigt at være ude i de forskellige 

praktikforløb. Hvis man har lyst til 

at rejse, vil jeg også klart anbefale at 

vælge udenlandspraktik. Jeg valgte 

at tage til Wales, og blev overrasket 

over, hvor forskelligt vi ser på pleje og 

omsorg. Selvom Wales jo ikke er ret 

langt væk. Det bliver man også klogere 

af – at opleve, hvordan de gør i andre 

lande og snakke med andre unge un-

der uddannelse.”

På aftenvagt i Kolding
Da Nana var færdig med assistentud-

dannelsen, fik hun job på det plejehjem 

i Kolding, hvor hun havde været i 

sin praktik. Først som afløser og fire 

måneder senere i en fast stilling som 

aftenvagt. En stilling hun beholdt i 

halvandet år, før hun gik i dagvagt. 

Der skal flere unge 
SOSU’er ud, og fortælle 
elever i 9. og 10. klasse 

om uddannelserne 

Nana Jung

 ”Jeg kunne rigtig godt lide at 
være i aftenvagt, også selv 
om det i starten var et stort 
ansvar. Man er få på arbejde 
– oftest kun to-tre medarbej-
dere til 15 beboere. Så hvis en 
borger blev akut syg, stod jeg 
med kontakten til lægevagten 
og andet sundhedspersonale. 
Det modnede mig og gav mig 
en erkendelse af, at jeg godt 
kunne håndtere et stort an-
svar – derudover havde vi et 
rigtig godt sammenhold om af-
tenen. Vi vidste, hvor vi havde 
hinanden.

Drømmen er operations-
gangen
I dag er Nana næsten færdig med 

uddannelsen til sygeplejerske. Med 

social- og sundheds-assistenten i 

rygsækken fik hun et års merit, og kan 

derfor færdiggøre sin uddannelse på 

2,5 år. 
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”Det har været enormt værdifuldt 

for mig at læse til assistent før jeg 

startede med at læse til sygeplejerske. 

Jeg endte med at arbejde 3,5 år før jeg 

læste videre, så jeg synes, jeg går ind 

i mit fag med en kæmpe faglig ballast, 

jeg aldrig havde fået, hvis jeg havde 

valgt gymnasiet.”

Drømmen for Nana er at arbejde på 

operationsgangen på sygehuset. Selv 

om patientkontakten på operations-

gangen er meget kortere, end den hun 

er vant til fra arbejdet som assistent, 

er det stadigvæk trygheden, tilliden og 

roen i kontakten med patienten, der er 

vigtig. 

FAKTA 
Navn: Nana Jung

Alder: 25 år

Uddannet: Social- og sundheds-

assistent

Arbejdsplads: Sygeplejerske 

studerende

Hvad laver du i dit arbejde? 

Lige nu er jeg ude i hjemmesyge-

plejen som sygeplejestuderende. 

Jeg kommer ud til borgere i alle 

aldre, som stadig bor i eget hjem. 

Her hjælper jeg med bl.a. medicin-

doseringer, sårbehandlinger og at 

modtage borgere, der er kommet 

hjem fra sygehuset efter en ind-

læggelse. Vi er med til at tilrette-

lægge plejen for borgeren. Som 

studerende oplever vi forskellige 

sider af hjemmeplejen, og har et 

godt tværfagligt samarbejde med 

SSH, SSA, palliations- og sårsy-

geplejerske, som skaber en bedre 

helhed for borgeren.

”Jeg vil gerne være den fagperson, der 

sikrer struktur og ordentlighed. Den 

som giver patienterne en følelse af at 

være i ”trygge hænder” i deres opera-

tionsforløb. Uanset hvilken operation 

man skal gennemgå, vil der altid være 

elementer af utryghed og noget der er 

stabilt, kan meget hurtigt udvikle sig til 

at blive mere akut. Her vil jeg gerne spil-

le en rolle med min faglighed, og skabe 

den ro og tillid hos patienten der er med 

til at gøre forløbet til en god oplevelse.” 

Der skal flere unge faglærte 
ud på folkeskolerne
Nana synes, flere unge skal vælge 

SOSU-uddannelserne, og tænker, det 

er manglende viden om indholdet og 

mulighederne, der er forhindringen.

 ”Jeg tror at os unge, nyuddan-
nede skal ud i folkeskolen og 
fortælle om faget. Jeg vil gerne 
fortælle de unge, at den her 
uddannelse er god, hvis man 
vil have afveksling i skoleda-
gen og både læse i bøgerne 
og prøve tingene af i virke-
ligheden. Jeg vil også gerne 
fortælle dem, at det aldrig er 
kedeligt, og at man kan blive 
alt det man vil. F.eks. sygeple-
jerske…… 
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