
Karriärberättelse: sjukskötare Lilian 

 

Lilian arbetar som sjukskötare och intern vikarie i Soite. Till sin utbildning 

är hon både sjukskötare och hälsovårdare. Arbetet som intern vikarie, en 

s.k. ”sissi”, innebär att hon arbetar på olika avdelningar i Soite. Lilian 

arbetar på sex olika avdelningar. Avdelningarna är allmänmedicinska 

avdelningarna 1 och 0, avdelningen för neurologi och krävande 

rehabilitering, hjärtavdelningen, infektionsenheten och 

vaccinationscentralen. ”På varje avdelning vårdas patienter vars 

situationer ser olika ut, och också mina arbetsuppgifter är därför mycket 

varierande”, berättar Lilian. 

Till Lilians arbetsuppgifter hör bland annat basvård, läkemedelsbehandling, patientronder 

med läkare, att ordna fortsatt vård för och utskrivning av patienter samt vaccinering. 

Arbetet är alltså mycket mångsidigt och varierande. Lilian flyttade ursprungligen från 

Kenya till Karleby för att studera och fick jobb på Karleby hälsocentral, dvs. i nuvarande 

Soite, genast efter utexaminering. 

Som vikarierande sjukskötare gör Lilian i huvudsak tvåskiftsarbete, dvs. morgon- och 

kvällsskift. ”Mitt arbete är mycket varierande. Alla mina arbetsdagar är olika beroende på 

vilken avdelning jag arbetar på. Emellanåt gör jag dubbla skift och gör då ett morgonskift 

på en avdelning och fortsätter sedan till ett kvällsskift på en annan avdelning”, berättar 

hon. 



”Det bästa är att jag får hjälpa” 

Det finns emellanåt också utmaningar i arbetet som sjukskötare. Lilian berättar att 

arbetsdagarna är emellanåt mycket bråda, vilket gör arbetet svårare. Som vikarie måste 

man dessutom tillägna sig tillvägagångssätten och praxisen på olika avdelningar snabbt. 

Emellanåt har också språket varit en utmaning för Lilian, men inte nu längre. 

Lilian tycker att det bästa med hennes arbete är att hon får hjälpa. Hon upplever då att hon 

gör ett genuint betydelsefullt och viktigt arbete, för patienternas bästa. Dessutom nämner 

hon kollegorna som en av de bästa sidorna i arbetet. Goda kollegor är viktiga med tanke 

på trivseln i arbetet. Hon tycker också att Soite är en god arbetsgivare som erbjuder 

arbetstagarna många slags förmåner via personalföreningen samt ett e-pass som kan 

användas på fritiden. 

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