Jag lär mig snabbt och anpassar mig till olika situationer och omständigheter. Jag anpassar
mig lätt till svåra och olika situationer och omständigheter. Jag älskar att arbeta proaktivt,
energisk och göra mitt bästa för att lyckas mina arbetsuppgifter och samarbeta med mina
kollegor på ett professionellt sätt. Punktlighet och viljan att lära mig nya grejer och hjälpa
andra är bland mina egenskaper.
Jag är en person som lätt skapar goda relationer till både kollegor och patienter,
brukarna. Jag jobbar gärna i grupp med mina kollegor, men har jag inget problem för att
jobba själv och tar egna initiativ för att förbättra mitt jobb men också hela verksamheten.
När jag gjorde APL 3 för Akutsjukvård av min utbildning Undersköterska på
Akutmottagningen i Enköping jag trivdes där från första timme för att det är olika typer
av patienter, diagnoser, olika provtagningar och mycket samarbete. Jag skulle vilja jobba på
en akutmottagning för att jag gillar att vara beredd för det som kan komma, jobba på hög
tempo, jag har varit med och hjälp med hjärtstopp, hjärtinfarkt, olika typerna av frakturer,
gipsning eftersom jag var där på vintern, tog blodprover, urinprov, EKG, och mycket mer.
På 2019 bestämde jag att jag vill göra det jag verkligen alltid ville och det är att jobba med
människor, hjälpa andra och studera en utbildning inom medicinen. För att man kunna jobba
med någonting som hjälper andra varje dag och försöka göra bättre deras vardag.
Från 2019 jobbar jag som kontaktperson och på 2020 började jag att
studera utbildning för Undersköterska med fördjupning inom hälso- och sjukvård och
började jag att jobba som boendeassistent i en LSS gruppbostad för unga vuxna arbetar
med att personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Brukarna är multisjuka och
de kan inte använda talspråk men vi kommunicerar varandra genom olika sätt som det är
till exempel bilder, ögonblick, händer, och framför allt att man ger uppmärksamhet,
observera deras blick och kroppsspråk. Jag ger stöd och vård i deras vardag, ge
medicinen, hjälper med hygien, hjälper med mat och sondmatning, medicinering,
nebulisering och med deras fritid.
Jag jobbar i alla olika tidsschemat. Jag jobbar natt ofta
och där jag är ensam med 5 brukarna och varje person har olika särskilda behov. Det
händer mycket ofta epilepsianfall och det är ibland mycket kraftiga och jag måste ge agera
snabb och ge de en medicin. Det bästa av jobbet är att man ge dem bättre livskvalitet,
välbefinnandet på ett etiskt och empatiskt förhållningssätt.

