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Kirstine fik, da hun blev færdiguddannet som social- og sundhedsassi-
stent, ansættelse som assistent på det plejehjem, hvor hun både havde 
været i praktik som hjælper og siden havde arbejdet som afløser under 
både hjælper- og assistentuddannelsen.
 
”Efter min uddannelse som assistent blev jeg ansat i et 3-måneders vikariat. 
Men jeg arbejdede egentlig bare som hjælper, selvom jeg var ansat som assi-
stent. Jeg følte ikke rigtig, at jeg fik lov til at bruge min uddannelse. Jeg blev 
faktisk rigtig ked af det, fordi der efterhånden havde været flere episoder.” 

”Skulle der for eksempel doseres noget medicin, ringede hjælperne, uden at 
snakke med mig om det, efter en assistent på én af de andre afdelinger, som 
kom og ordnede det, uden at jeg overhovedet hørte noget om det. Eller hvis 
man om morgenen kunne se, at der skulle doseres medicin hos nogle beboere, 
sagde jeg, at det skulle jeg nok tage mig af. Men nej, så kunne det vente til i 
morgen, når der kom en anden assistent.”   

”Efterhånden følte jeg, at de ikke stolede på, at jeg kunne klare det. Jeg følte 
sådan lidt, ’hallo, jeg er her faktisk’. Jeg tænkte hele tiden, jamen, de er jo vant 
til, at jeg er hjælper herude, så de skal nok bare vænne sig til, at jeg er assi-
stent. Men det blev bare ved.” 

Dér fik jeg bare nok
”Det, der fik bægeret til at flyde over, var en episode med en beboer, der havde 
hovedpine og som ifølge medicinlisten måtte få et par panodiler, som p.n. me-
dicin. Da han ikke havde fået nogen endnu, gav jeg ham et par panodiler. Det 
fik jeg skældud over bagefter, fordi det måtte jeg ikke. Jeg fik en lang snak med 
anden assistent derude, som fortalte, at man havde en regel om, at man de før-
ste 3 måneder skulle oplæres som assistent. Det havde vi ikke snakket om, da 
jeg blev ansat. Og der står heller ikke noget om oplæring i min ansættelseskon-
trakt. Jeg sagde ingenting, men der fik jeg bare nok.”

”Der havde været rigtig mange episoder, små bitte ting sådan indimellem, som 
måske ikke betød så meget, men når man samlede det hele, så var det faktisk 
rimelig træls. Men det var mest det med, at man ikke blev anerkendt som assi-
stent.”   

”Jeg var inde for at snakke med dem i fagforeningen om det, fordi jeg ville sige 
op. Men så fik man jo karantæne fra dagpenge, så det blev der ikke gjort mere 
ved. Jeg var bare heldig, at jeg ikke var fastansat, så jeg holdt ud. Til sidst hav-
de jeg ondt i maven og følte mig så utilpas ved at gå på arbejde, at jeg valgte at 
sygemelde mig indimellem. Det er jeg ked af at tænke tilbage på, for det var en 
rigtig god arbejdsplads, indtil jeg blev assistent. 

Jeg blev ansat som sosu-assistent, 
men fik ikke lov til at være det
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Jeg var rigtig glad for at være der og var der i tre år. Jeg havde mange gode 
kollegaer, som jeg egentlig ikke har fået sagt farvel til. Det var meget sådan, 
’Yes, det er sidste dag, nu skal jeg bare hjem, altså’. Det synes jeg er lidt træls 
at tænke tilbage på.”

Eftertanker
”Jeg har oplevet meget forskelligt, både gode og dårlige ting, men det lærer 
man jo af! Med de erfaringer jeg har nu, havde jeg jo nok tacklet det på en 
anden måde. Så havde jeg blandt andet fra starten fået uddybet mine opgaver 
som assistent, og sørget for at blive introduceret i de ting, jeg skulle introduce-
res i. I det hele taget fået afklaret forventningerne, så både jeg og personalet på 
forhånd vidste, hvilke opgaver jeg havde som assistent. Men den samtale fik vi 
aldrig, fordi jeg var ansat derude i forvejen.”

”Jeg ville også have sagt til de assistenter, der overtog, at det var mig, der hav-
de opgaven. I dag ville jeg virkelig blive fornærmet over det, og det gjorde jeg 
også dengang. Men dengang tænkte jeg sådan, ’Nåh ja, det går nok, og det er 
fint nok, at de andre gør det’. Men i dag ville jeg ikke finde mig i det. Der føler 
jeg mig mere selvsikker i forhold til at kunne tage en konflikt op.”
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Klara, som er sosu-uddannet, fortæller om det svære ved at være op-
mærksom på tekniske ting og tage sig af mennesker samtidig. Især er 
det svært at gøre alle de rigtige ting, man skal, i forhold til fx at løfte 
rigtigt, når det er mennesker, det handler om. Det er jo ikke en ting, 
man flytter rundt på.

”Alle de tekniske ting tog rigtig meget af min opmærksomhed, fordi man skal 
huske det hele, og der var mange ting med det sikkerhedsmæssige, f.eks. at få 
en beboer spændt rigtig fast. Det er faktisk et svært job at komme ind i. Bare 
det alene at have fokus på at betjene liften, placere liftstykket rigtigt, lifte over 
og alle de her ting, de sad jo ikke på rygraden. Det tænkte jeg rigtig meget 
over, når jeg var sammen med beboerne på toilettet - måske glemte jeg lidt, at 
det jo faktisk er mennesker, jeg er sammen med...” 

”Hvis jeg ikke havde fået personen ordentlig spændt fast, så kan hun jo kom-
me grueligt til skade. Så det var mit fokuspunkt i starten at have styr på alt det 
praktiske og det sikkerhedsmæssige. Og så begyndte jeg sådan lidt mere at 
kunne overskue at tale med personerne, mens man stod og gjorde alt det her.”

”Jeg kan godt forstå, at nogle af beboerne ikke har syntes, det var vildt sjovt at 
komme på toilet med mig, fordi jeg var så koncentreret. Vi havde ikke den ping 
pong, som vi har i dag. I dag kan jeg godt tænke på, at hun jo måske slet ikke 
har turdet fortælle mig, hvad hun syntes var træls, så jeg kan godt se nu, hvad 
vi har kæmpet med.” 

”Men til gengæld er jeg måske så også begyndt at tage lidt lettere på alle reg-
lerne. De er jo ikke så effektive, hvis man skal følge dem alle sammen. Og hvis 
man gør det lidt mere hen ad vejen, så har jeg en bedre kontakt med beboe-
ren. Det er ret svært at vurdere, hvad der er vigtigst - det er jo mennesker, som 
også gerne vil bevare lidt værdighed, ik’?”

Er det her nu også noget for mig?
”Alle de her ting var svære for mig i starten, fordi jeg også som menneske blev 
ked af det, når en beboer ikke havde lyst til at komme, når jeg bad hende om 
det. F.eks. sagde jeg, at nu skal vi ud på toilettet og så sagde hun, nej, det 
gider jeg ikke. Vi kunne bruge et kvarter på at diskutere det. Det gjorde, at jeg 
tænkte ’nå, men er det her nu også noget for mig’, og er jeg overhovedet god til 
det, eller bliver jeg god til det?”

”I virkeligheden gjorde jeg jo mit bedste og synes nu selv, at jeg har fundet en 
god balance mellem reglerne og menneskene. Men det skal I altså ikke fortælle 
min chef!”

Teknik er ikke altid effektivt
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På plejehjemmet, hvor Carina er i praktik, gør de meget ud af at give de 
ansatte kurser i forflytningsteknik og arbejdsstillinger, men det kan alli-
gevel være svært som elev at komme med forslag, hvis kollegaerne har 
andre holdninger end en selv.

”Jeg synes, de går meget op i rigtige arbejdsstillinger her. Men nogle gange 
kommer du til at gøre ting, egentlig mod din vilje. Jeg ikke kommet til skade, 
men jeg døjer med dårlig ryg i forvejen, og det har jeg godt kunnet mærke. Men 
på et tidspunkt kom jeg til at gribe en borger, der var ved at falde, men heldig-
vis skete der ikke noget. Det der skete var, at hun var på vej op i fællesstuen, 
og sandsynligvis er hun kørt ind i et stoleben eller noget med rollatoren. Så faldt 
hun ind over sin rollator. Hun var ved at ramme hovedet ned i radiatoren. Jeg 
nåede lige at tage fat i hende og læne hende bagover, hvor hun fik lov til at gli-
de ned af mig.”

”Men nu er jeg jo ræd for, at det skal ske igen. Jeg føler ikke, at jeg kan få den 
hjælp til hende, som jeg føler, der skal til. Så nu er jeg begyndt at køre hende i 
kørestol i stedet for, og så må det jo bare være sådan.”

”Faktisk er der ikke blevet talt om episoden blandt kollegaerne. Det er, som om 
man taler ikke om det, for sådan noget sker jo hele tiden. Men det gør det alt-
så ikke! Det undrer mig og jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at vi talte om 
det. Også det, med, at jeg greb hende, for det må vi jo egentlig ikke, men det 
er ren refleks, man gør det.”

”Så jeg har det også sådan, at når jeg hjælper hende på toilettet, så holder jeg 
lige min hånd på hendes hofte; jeg holder hende ikke rigtig, men det gør, at hun 
føler sig tryg. Og det har jeg valgt at gøre, for hun knækker sammen i knæene, 
og ved at jeg holder lige så stille på hoften, så føler hun sig mere sikker.”

De går meget op i 
arbejdsstillinger
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Da Johanne blev uddannnet som frisør for halvandet år siden, havde 
hun forberedt sig selv på, at det kunne blive hårdt for ryg og arme med 
de mange arbejdstimer i salonen - hun havde ikke ventet, at det var det 
psykiske, hun skulle få det svært med.

”Det sværeste for mig, lige da jeg startede, var at at sætte grænser i forhold til 
kunden. Hårvask og klipning er for nogen en meget intim eller privat berøring 
- og det er der ikke super meget fokus på under uddannelsen. For mig var det 
meget grænseoverskridende de første gange, jeg skulle vaske hår på en kunde. 
Det at komme så tæt på et andet menneske. Men efter et par gange havde jeg 
vænnet mig til det, og så hjalp det også, da vi havde lært forskellige teknikker 
på skolen.”

”Det sværeste i forhold til kunden er, når kunden fortæller mig en masse private 
ting, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved, og som egentlig heller ikke ved-
kommer mig. Nogle gange bliver jeg så fyldt af det, at jeg også tænker på det 
derhjemme. Så er det godt, jeg har en kæreste, jeg kan læsse af på, og som 
også kan sige til mig ’sikken en idiot’ eller hvad det nu er.”

”Jeg kører også nogle gange sammen med en kollega, der bor tæt på mig. Her 
kan vi også læsse af på hinanden, når vi har brug for det. Jeg havde på et tids-
punkt en mandlig kunde, som bare brokkede sig over sin ekskone, over hvordan 
hun havde taget huset, pengene og børnene. Jeg stod bare der og forsøgte ikke 
at lade det gå ind, samtidig med at jeg tænkte: Hvad skal jeg bruge det til?”

”Jeg har endnu ikke sagt det til en kunde, altså hvis de overskrider mine græn-
ser ved at fortælle noget der, efter min mening, er alt for privat. Jeg mener, vi er 
jo ikke uddannede psykologer. Vi har heller ikke haft ret meget om det på sko-
len - vi burde nok blive mere forberedte på de ting - for det er meget sværere at 
tackle end fx ondt i ryggen.”

”Men jeg er glad for, at jeg har haft gode kollegaer, og at vi kan læsse af på hin-
anden. Det er vigtigt!”

Vi er jo ikke 
uddannede psykologer
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Malene er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Da hun startede 
som vikar, var det rigtig rigtig svært at føle sig som en del af gruppen.

”Dengang jeg startede, blev jeg ikke rigtig introduceret for de andre, så der var 
mange, som ikke vidste, hvem jeg var, eller hvad jeg skulle lave. Mange af dem 
troede, at jeg var hjælperelev, og det betød, at jeg hele tiden skulle rette dem 
og sige, at jeg faktisk var assistent.”

”Og så var arbejdspladsen socialt et rigtig opdelt sted - det var meget sådan, at 
afløserne og eleverne sad nede i det ene hjørne, og så sad resten af persona-
legruppen opppe i det andet hjørne. Jeg prøvede at sætte mig midt i, men det 
resulterede bare i, at jeg hverken hørte hjemme det ene eller det andet sted. Så 
det var rigtig svært at blive socialt accepteret og blive en del af det sociale sam-
vær.” 

”Det var rigtig svært at være social med de andre, også fordi de var nogle gamle 
’høns’. De havde arbejdet der rigtig længe, så de sad og snakkede meget in-
ternt. Og når eleverne så sad for sig selv og afløserne sad for sig selv - så vidste 
jeg ikke rigtig hvor jeg skulle være!”

”Jeg blev faktisk aldrig en del af gruppen, og jeg tror, det havde konsekvenser, 
at jeg ikke blev introduceret på en god måde. Fordi, i starten er man jo ny, og 
jeg er ikke lige den, der råber op og siger ’se mig’ - så jeg holdt mig bare tilba-
ge.”

”Jeg kan bagefter se, at det virkelig var et sted, hvor du blev vurderet efter din 
uddannelse for at se, om du var velkommen i det sociale samvær. For hvis du 
bare var afløser eller elev, så var du ikke velkommen i snakken. Det er lidt trist 
at tænke på. Jeg er der heldigvis ikke mere.”

Jeg blev ikke en del af 
det sociale samvær
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Sanne er frisør og fik sit første job i en stor salon, hvor hun opdagede, 
at almindelig god omganstone bare ikke var noget, de andre syntes, var 
vigtigt.

”Jeg kan huske min første dag, hvor jeg blev vist rundt og skulle hilse på de 
andre. Der var ikke rigtig nogen af dem, som sagde ’hej’, ’velkommen til’ eller 
noget. Det virkede ret underligt. Men jeg fandt ud af, at det der med at være 
venlige og høflige overfor hinanden ikke var noget, man gjorde på XX (salonens 
navn).”

”Om formiddagen når man kom, sagde de, der allerede var mødt, hverken god-
morgen eller hej, og det virkede, som om man overhovedet ikke var velkom-
men. Jeg kunne gå rundt med ondt i maven hele morgenen, fordi jeg skulle der-
hen og føle, at de bare ikke ville have mig i salonen. Jeg lagde også mærke til, 
at nogle af pigerne sagde hej til hinananden, og at der var nogen, man bare ikke 
sagde hej til. Det kunne ødelægge hele min dag, når man sådan blev ignoreret, 
når man kom på arbejde, og jeg blev mere og mere ked af det.”

”Jeg kan huske, jeg snakkede med min storesøster om det, og hun sagde, at jeg 
skulle spørge dem om, hvorfor de ikke sagde hej til deres kollegaer. Hun mente, 
de ville blive flove, når de fik at vide hvor ked af det, jeg blev, når de bare igno-
rerede mig. Men i rigtig, rigtig lang tid turde jeg ikke sige noget.”

”Så en dag, hvor jeg vidste, vi ikke havde kunder om formiddagen, fordi vi skul-
le rydde op og tælle varer og sådan noget, så spurgte jeg dem ligeud: Hvorfor 
siger I ikke godmorgen eller hej til os alle sammen? Der blev helt stille. Og så 
kom der den ene undskyldning efter den anden, indtil XX (kollegas navn) ende-
lig sagde, at det syntes hun faktisk også var ret træls. Så vi blev faktisk enige 
om, at man altid skulle sige godmorgen og farvel til alle. Det blev faktisk rigtig 
godt, og jeg er i dag glad for at jeg sagde noget.”

”Jeg er ikke længere det samme sted, men det der med at sige godmorgen og 
farvel og smile til sine kollegaer - det har jeg taget med. Det er på en eller an-
den måde super vigtigt, fordi man føler sig velkommen hele dagen.”

Det kan ødelægge 
hele dagen
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