
Sarah Strange har altid vidst, at hun 

ville arbejde med mennesker inden-

for sundheds- og omsorgsområdet. 

Drømmejobbet var i lang tid sygeple-

jerske eller jordemoder, men da hun 

blev gravid var en uddannelse med 

elevløn den bedste løsning for familien. 

Derfor valgte hun at læse til social- og 

sundhedsassistent. Som færdiguddan-

net testede hun sin nye faglighed af 

indenfor en række områder på blandt 

andet på Organ-kirurgisk afd. og i 

hjemmeplejen, før hun i 2015 fandt 

den helt rette hylde som assistent i 

en lægepraksis i Vejle. Her arbejder 

hun stadigvæk og drømmer nu kun 

om at blive i den stilling resten af mit 

arbejdsliv.

”Når man er ung og skal i gang med 

sin uddannelse, drømmer man jo om 

mange veje, man kan tage. For mig 

var det jo f.eks. sygeplejerske. Men 

jeg fandt hurtigt ud af, både i mine 

praktikker og da jeg var færdiguddan-

net, at jeg fik rigtig mange spændende 

opgaver og syntes aldrig jeg sad med 

en følelse af, ikke, at få lov at udvikle 

mig fagligt i mit arbejde som SSA. Jeg 

gik stuegang på sygehuset, doserede 

medicin og lagde drop. Det samme i 

hjemmeplejen. Jeg havde hver dag en 

masse spændende opgaver og fik hele 

tiden lov til at bruge de kompetencer, 

jeg havde tillært mig igennem årene. 

En stor del af mit arbejde var også 

tværfagligt samarbejde med læger, 

ergoterapeuter og fysioterapeuter. Jeg 

har aldrig følt, jeg manglede faglige 

udfordringer og ansvar i hverdagen på 

jobbet.”

Praktikkerne hjælper 
med at blive klar på det rette 
fagområde 
For Sarah blev det efter endt ud-

dannelse til et job på organkirurgisk 

afdeling på sygehuset, og derefter en 

del år i hjemmeplejen i Bredballe. Det 

var begge områder i faget, hun havde 

mødt gennem hendes praktikperioder i 

uddannelsen.

 ”Det er en stor fordel, at man 
kommer ud i mange forskel-
lige praktikker under uddan-
nelsen til social- og sundheds-
assistent. Selv om man først 
rigtigt kommer til at mærke, 
hvad faget går ud på, når man 
kommer ud i arbejde, så giver 
praktikkerne mulighed for at 

blive klog på, hvilket område 
man gerne vil være indenfor. 
Om det er sygehus, plejecen-
ter, hjemmeplejen eller psykia-
trien. Eller noget helt andet.

Drømmejobbet i lægepraksis 
I 2015 så Sarah den jobannonce, der 

100 % matchede hendes ønsker for 

fremtiden. Jobbet var attraktivt, fordi 

hun fik mulighed for at bruge alle sine 

faglige kompetence ét sted. Hun var 

heldig at blive udvalgt blandt en stor 

gruppe af ansøgere.

 ”Der var mange ansøgere til 
den stilling, jeg søgte i læge-
huset i 2015, men det vidste 
jeg godt, da det er et attraktivt 
job, som mange drømmer om. 
Hvorfor det lige blev mig, de 
valgte, ved jeg jo ikke, men 
jeg håber og tror da, at det 
skyldtes min faglighed og min 
personlighed.

Jobbet var attraktivt, fordi hun havde 

erfaring med fra både sygehus og 

hjemmeplejen, havde løst mange sy-

geplejefaglige opgaver på egen hånd 

Det er en fordel 
at have prøvet forskellige 
fagområder, når man skal 

arbejde i lægepraksis

Sarah Strange
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FAKTA 
Navn: Sarah Strange

Alder: 40 år

Uddannet: Social- og sundheds-

assistent 

Arbejdsplads: Social- og sund-

hedsassistent hos lægerne  

Dommergården i Vejle

Hvad laver du i dit arbejde? 

• Årskontroller

• Forundersøgelser 

• Mikroskopi 

• Blodprøver 

• EKG 

• Vacciner 

• Sårpleje 

• Receptfornyelse

eller i tæt tværfagligt samarbejde, 

været stabil i hendes/sine ansættel-

ser, og var god i relations arbejdet. God 

til at kommunikere og til at være et 

positivt ansigt udadtil. 

Sarah ved af erfaring, at jobbene som 

assistent i en lægepraksis ikke hæn-

ger på træerne, men hun har alligevel 

et godt råd til de kollegaer eller elever, 

der går med en drøm om at gå den vej. 

”Den assistent jeg overtog stillingen 

fra, havde en masse erfaring fra et 

akut visitationsafsnit på et sygehus. 

Det er en kæmpe fordel, hvis man 

vil arbejde som social og sundheds-

assistent i en lægepraksis. Har man 

arbejdet sådan et sted, har man en 

meget bred viden om mange forskelli-

ge sygdomsforløb, man kan møde her.  

Udover det tror jeg det er vigtigt, at 

man ikke har haft alt for mange hur-

tige skift i sit arbejdsliv, og at man er 

stabil. At være et positivt ansigt udad-

til, er også vigtigt. Jeg har kontakt med 

patienter hele dagen. Både i klinikken 

og over telefonen. Så man skal også 

have lyst at være frontperson og syn-

lig. Man skal kunne lide at være ”på”. 

Efteruddannelse er vigtig 
Hver uge underviser lægerne Sarah 

og det øvrige fagpersonale i aktuelle 

emner. Alle faggrupper deltager i un-

dervisningen, og udover, at det binder 

teamet i klinikken sammen, giver det 

sikkerhed for, at alle er klædt på til de 

opgaver og udfordringer, der er i arbej-

det med patienterne. 

”Det er enormt givende for mig både 

fagligt og personligt at have et stort 

selvstændigt ansvar i min arbejds-

dag og være i tæt tværfagligt sam-

arbejde med læger, sygeplejersker 

og lægesekretærer. At få ugentlig 

træning og mulighed for sparring har 

også en kæmpe betydning for, at jeg 

kan yde den bedst mulige service til 

patienterne. En gang om året er vi 

også allesammen med til lægedage i 

København, som er en to dages event 

med forskellige kurser. Det er både 

en god måde at få endnu mere viden 

samt noget der binder os sammen 

som kollegaer. I dag drømmer jeg ikke 

længere om at skulle noget andet end 

det jeg er i. Jeg er meget tilfreds med 

mit arbejde og synes, jeg hele tiden 

udvikler mig både personligt og fagligt. 

At jeg så har verdens bedste kolleger, 

er jo bare en bonus.”
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