Cecilie løser akut opgave

Social- og sundhedsassistentelev vinder sølv
ved DM i Skills 2019
DM i Skills 2019 løb af stablen d. 4. – 6. april i Næstved Arena. I finalen stillede fem par,
hvoraf to af dem var makkerparret Cecilie Svanekær Holst Christensen, ansat i Aalborg
Kommune og Mike Kevin Olsen, ansat i Region Nordjylland.

Ældre og Sundhed har talt med Cecilie om hendes oplevelser ved DM i Skills. Cecilie
fortæller, at konkurrencen foregik over tre dage, hvor parret blev stillet overfor kendte
cases, de sammen skulle løse. Parret blev bedømt på forskellige parametre, der blandt
andet omhandlede kommunikation og samarbejde, ergonomi og arbejdsmiljø og
dokumentation og medicinhåndtering. Cecilie forklarer, at det var fedt at stille op som et
makkerpar, da hun og makkeren Mike besidder forskellige egenskaber og forcer. Cecilie
beskriver Skills som ”erhvervsuddannelsens mekka” og mener, at konkurrencen er med til
at promovere uddannelsen i praksis. Hun tilføjer: ”Det var så fedt at se så mange unge
mennesker med så positive kommentarer fra sidelinjen”.

Det er synd, at SOSU-fagene ofte bliver skåret over én kam, mener Cecilie, der pointerer,
at der er tre uddannelser under SOSU Nord, hvor det er muligt at uddanne sig til social- og
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Cecilie
fortæller: ”Jobbet som social- og sundhedsassistent er meget mere end personlig pleje”.
Uddannelsen er blevet hårdere, og en social- og sundhedsassistent skal kunne omtrent
det samme inden for medicinhåndtering som en sygeplejerske. Ofte bliver Social- og

sundhedsuddannelsen sat i forbindelse med ”den lette vej” til en uddannelse, men dette vil
Cecilie gøre op med. Hun fortæller: ”Det er en uddannelse, der kræver, at du er klar oveni
bøtten. Desuden skal man være indstillet på, at lektier ikke bare er noget, man hopper
over. Man er nødt til at hænge i”. Generelt er Cecilie positiv over, at der er sat mere fokus
på erhvervsuddannelserne sådan, at gymnasiet ikke er de unges eneste vej mod en god
karriere.

Hos Cecilie startede det som en drøm om at arbejde med mennesker, og hun vil klart
anbefale andre unge at tage uddannelsen. Hun fortæller: ”Man bliver gennem
uddannelsen meget stærkere på sin egen identitet, da man lærer at stå ved sine
intuitioner, når man står over for svære valg”. Hun påpeger, at man gennem uddannelsen
lærer at kombinere teori og praksis, og særligt praktikken er givende: ”Det er fedt, at man
kan komme ud og vise, hvad man har lært på skolen”. Om de rekrutteringsudfordringer der
desværre ses i stigende grad, forklarer Cecilie, at hun tror det handler om, at unge tit bliver
mødt med en holdning om, at gymnasiet er den eneste rigtige vej. Desuden fremhæver
hun, at der ikke bliver fortalt nok om uddannelsen i folkeskolen, og hvad den tilbyder: ”Vi
arbejder på at få budskabet ud til de unge gennem Facebook-annonceringer. Det er vigtigt
at promovere SOSU-uddannelserne, så de unge får mere viden om disse”, fortæller
Cecilie, der selv hjælper med at sprede budskabet på de sociale medier.

Vælger man Social- og sundhedsassistentuddannelsen vil Cecilie anbefale elever at stille
op ved DM i Skills. Hun fortæller: ”Jeg stillede op for at få en udfordring og blive dygtigere
på kort tid. Konkurrencen er baseret på skuespillere, men det bliver taget meget seriøst”.
For Cecilie har konkurrencen været en kæmpe oplevelse, hvor hun har lært mere end
nogensinde før på uddannelsen. Makkerparret har desuden valgt at stille op endnu
engang til Regionsmesterskabet i oktober. Hvis parret vinder, kommer de videre til DM i
Skills i Bellacenteret til januar. Cecilie: ”Denne gang går vi efter guldet”.

Glæde og stolthed efter den sidste præstation

Cecilies drøm er med tiden at uddanne sig til sygeplejerske, da denne uddannelse har
været den store drøm, siden hun var lille. Det skal dog ikke være lige nu, da Cecilie er
rigtig glad for Social- og sundhedsassistentuddannelsen, men med tiden drømmer hun om
at læse videre.

