
Karriärberättelse: närvårdarna Jenni och 

Laura 

 

Jenni och Laura arbetar som närvårdare på avdelningen för inre medicin 

och hjärtsjukdomar i Soite. Båda gjorde en gång i tiden under 

studietiden sin sista period av inlärning i arbetet på Soites hjärtavdelning 

och har nu jobbat på avdelningen i ungefär 15 år. Att arbeta inom 

kommunsektorn är alltså mycket bekant för dem, och det kändes 

naturligt att välja Soite som arbetsgivare. 

Till Jennis och Lauras arbete som närvårdare hör bland annat basvård för patienter, att följa 

med vitala funktioner, sårvård, att kontinuerligt övervaka en patients tillstånd till exempel 

efter ett hjärtingrepp och att hålla ett öga på hjärtrytmen och hur läkemedelsbehandlingar 

verkar. En viktig del av deras arbete är att beakta patienter och anhöriga individuellt. 

”Yrkesövergripande samarbete är en del av varje arbetsdag. Ingen dag är den andra lik 

trots att vissa rutiner upprepas. Man måste vara redo för situationer som förändras snabbt 

och veta vilka uppgifter man ska prioritera”, berättar de. 

”Det bästa är positiv respons av patienter och anhöriga” 

Jenni och Laura berättar att det bästa i deras arbete är positiv respons av patienter och 

anhöriga. ”Dessutom är det mycket intressant att arbeta på kardiologiska avdelningen. I 

det här arbetet får man hela tiden lära sig nytt, och också som vårdare får man fatta 

snabba beslut”, berättar Laura. ”Varje patients situation är på något sätt akut, och som 



vårdare får och bör jag använda mina egna kunskaper, vilket gör att man värdesätter sitt 

arbete ännu mer”, tillägger Jenni. 

Det mest utmanande i arbetet som närvårdare är enligt Jenni och Laura det att man måste 

emellanåt kunna handla under press i situationer som förändras snabbt. ”Dessutom är 

arbetet tidvis psykiskt mycket belastande”, tillägger de. De goda sidorna i arbetet är dock 

betydligt fler än de mer utmanande. 

Soite uppmanar till utveckling av kunnandet 

”Som arbetsgivare erbjuder Soite en arbetsplats där man uppmuntras till att utveckla sitt 

kunnande. Soite ordnar mycket utbildningar för personalen årligen och i dem kan man 

förbättra sitt kunnande och lära sig nya färdigheter”, berättar Jenni och Laura. Man kan 

delta i fortbildning enligt eget intresse. 

”I Soite finns också många olika kompetensområden. På centralsjukhuset finns många 

specialiteter inom akut vård och dessutom primärvård. Om man ännu inte hittat sitt gebit, 

ger till exempel systemet med interna vikarier, det s.k. sissi-systemet, en möjlighet att testa 

på att arbeta inom olika specialiteter”, berättar Jenni och Laura. Arbetstagare har också 

möjlighet till arbetsrotation. Soite har dessutom en egen personalförening som erbjuder 

många slags möjligheter till rekreation och hobbyer på fritiden. 

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

arbetsplatser och sök med! 

 

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