
september 2017 – nr. 3 – infoa 29

HELT NY
Af Anne GuldAGer 

foto: Selfie

Hvordan er det at være færdiguddannet? 

Det er dejligt, men også lidt skræmmende ikke længere at 

være elev og selv skulle stå med ansvaret. Men det er skræm-

mende på den fede måde – en slags forløsning. 

Hvordan har du fejret det? 

Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle fejres, men 

da jeg kom hjem fra eksamen, havde min mand inviteret hele 

familien til grill og pølser. Det var fantastisk!

Du er 46 år, hvad har du lavet tidligere? 

Jeg har været på kontor i mange år. Da jeg på et tidspunkt 

blev opsagt og stod til at miste mine dagpenge, besluttede 

jeg at blive sygeplejerske. Jeg tog den 1-årige HF og startede 

på sygeplejeskolen, hvor jeg læste i tre år. Men da jeg nåede 

til modul 9-eksamen om etik, filosofi og videnskabsteori, gik 

det galt. Jeg kunne simpelthen ikke få videnskabsteorien til 

at sidde fast og dumpede tre gange. Jeg fik dispensation til 

at gå op fjerde gang, men besluttede at skifte til social- og 

sundhedsassistent i stedet for. Jeg fik at vide, at jeg forment-

lig kunne få fuld merit og få min autorisation uden videre, 

men blev alligevel rådet til at tage den sidste praktik for lige 

at vænne mig til rollen, og så tage den sidste eksamen. 

Er du ked af, at du ikke blev sygeplejerske? 

Nej. Jeg tænkte egentlig først, at jeg ville vende tilbage til 

sygeplejerskeuddannelsen på et tidspunkt, men det tror jeg 

alligevel ikke, jeg gør. Jeg kan se nu, at det, jeg interesserer 

mig for – patientkontakten og helhedsplejen – har vi social- 

og sundhedsassistenter meget mere af.

Hvordan havnede du på Hvidovre? 

Jeg var heldig! Jeg troede, det ville være svært at komme som 

nyuddannet og få job på et hospital, men en veninde tippede 

mig om, at der var det her vikariat på et år. Det var min drøm 

at komme til at arbejde på ortopædkirurgisk, og det er den 

eneste ansøgning, jeg har skrevet.

Hvorfor var ortopædkirurgisk din drøm? 

Jeg var i praktik på ortopædkirurgisk på Hillerød under syge-

plejerskeuddannelsen, og jeg var helt vild med det. Du kan 

virkelig se resultaterne af dit arbejde her. Patienterne kom-

mer ind og får en ny hofte, og fire dage senere er de hjemme 

igen. Og hos dem, der kommer retur med en infektion, er det 

simpelthen så fedt at se et sår, der heler op. 

I dag har været din første arbejdsdag – hvordan er du 

blevet modtaget? 

Rigtig godt! Oversygeplejersken tog imod mig, og jeg har væ-

ret rundt med to forskellige assistenter hele dagen. Det virker 

som en rigtig god afdeling. 

Hvem:  Sanne Suhr Jensen, 46 år

Hvad:  Social- og Sundhedsassistent

Hvor:  Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk afdeling

Hvornår:   Blev færdig med uddannelsen 13. juli 2017 og starte-

de på Hvidovre Hospital fire dage senere.


