
Karriärberättelse: sjukskötare Carina 

 

Carina arbetar som sjukskötare i psykogeriatriska enheten på en 

allmänmedicinsk avdelning i Soite. Hennes arbete består bland annat av 

vård av patienter, assisterande av läkare, planering av fortsatt vård och 

omfattande samarbete med anhöriga. Mycket tid går också åt till att 

prata i telefonen, till exempel när hon sköter ärenden förknippade med 

utskrivning. Patienter vårdas mycket helhetsinriktat från början till slut, 

så arbetet är mycket mångsidigt. Det njuter Carina av. 

Carinas drömyrke var sjukskötare redan som barn. Hon gjorde dock först också annat 

arbete, som t.ex. kontorsarbete, men det kändes inte helt som hennes grej. Hon beslutade 

sig därför för att studera till närvårdare och senare till sjukskötare och utexaminerades år 

2018. Efter utexamineringen hann Carina arbeta några år som vikarierande sjukskötare, och 

efter det erbjöds hon fast anställning. Hon har arbetat i sina nuvarande arbetsuppgifter i 

drygt ett år. ”Jag arbetade tidigare som närvårdare och specialiserade mig redan då på 

äldrevård. Det arbetet har alltid intresserat mig och det är fint att jag får arbeta med äldre 

människor också nu.” 

”Arbetets mångsidighet är trevligt” 

Carinas arbetsdagar som sjukskötare är mycket varierande. Innehållet i arbetsdagarna 

varierar, men det gör också arbetsskiften. Emellanåt har man morgonskift, emellanåt kvälls- 

och också nattskift. De olika skiften innebär också lite olika arbetsuppgifter. Arbetstagarna 



får själv inverka på de kommande arbetsskiftslistorna och önska till exempel att vissa skift 

är lediga. Mycket ofta blir ens önskemål uppfyllda, och arbetsgivaren är alltid flexibel vid 

behov. 

Före arbetet Soite arbetade Carina inom privata sektorn. Hon har varit mycket nöjd med 

kommunsektorn och särskilt med Soite som arbetsgivare. ”Jag trivs mycket bra här. Allt går 

smidigt till. Jag lär mig och har aha-upplevelser varje dag. Det finns gott om att göra och 

tiden blir inte lång, vilket syns åtminstone i att arbetsdagarna går alltid i ett huj”, berättar 

Carina. 

Soite erbjuder sina arbetstagare kontinuerligt möjligheter till fortbildning enligt var och 

ens eget intresse och egna önskemål. Man uppmuntras till att gå framåt i sin karriär och att 

specialisera sig. Som anställningsförmåner erbjuder Soite också stugor i Lappland som 

arbetstagare kan hyra. Dessutom erbjuder arbetsgivaren ett e-pass som man kan använda 

till exempel till idrottstjänster på fritiden. Personalen har också i bruk en arbetstidsbank i 

vilken övertidstimmar antecknas för att sedan användas vid lämpligt tillfälle. 

”Vi gör ett meningsfullt arbete, med människor, för människor.” 

”Det bästa i mitt arbete är absolut kollegorna! Det är en mycket stor förmån att arbeta med 

människor man kan lita på och med vilka man kan samarbeta utan problem. När vi lyckas 

tillsammans också i utmanande situationer, känns det jättefint”, berättar Carina. 

Hon upplever att det mest utmanande är bråda dagar under vilka man måste göra många 

olika saker samtidigt. Emellanåt ringer telefonen utan avbrott och flera uppgifter kan 

avbrytas. Då behöver man kunna prioritera. ”Jag upplever ändå mitt arbete som mycket 

viktigt. Vi gör ett meningsfullt arbete, med människor, för människor”, berättar Carina. 

Skulle också du vilja arbeta som sjukskötare i Soite? Bekanta dig med Soites lediga 

arbetsplatser och sök med! 

 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/keski-pohjanmaan-sosiaali-ja-terveyspalvelukuntayhtyma-soite/
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