
22-årige Louise Adamsen, 
som er under uddannelse til 
social- og sundhedsassistent 
kan prale med at være regio-
nalmester i SOSU-skills. Til 
februar venter Danmarksme-
sterskaberne.

HELSINGØR: Helsingør Kom-
mune uddanner hvert år 
over 100 social- og sund-
hedshjælpere og -assisten-
ter. En af dem er 22-årige 
Louise Adamsen, som nu er 
tilbage på skolebænken efter 
et veloverstået praktikforløb 
på Falkenberg Plejehjem i 
Ålsgårde. 

- Det har været meget dej-
ligt at komme ud og mærke 
faget. Det man lærer på sko-
len, hænger godt sammen 
med praksis, fortæller Loui-
se Adamsen, som har været 
glad for praktikforløbet på 
plejehjemmet i Ålsgårde. 

- Jeg var på en rigtig god 
afdeling, hvor man går op i 
at skabe et godt arbejdsmil-
jø og har fokus på gode ar-
bejdsstillinger. Der var også 
en god sammenhængende 
indsats overfor borgerne, og 
så havde jeg mulighed for 
prøve forskellige ting, som 

for eksempel sårpleje, for-
tæller Louise Adamsen. 

En personlig sejr
Louise Adamsen deltog 
sammen med en studiekam-
merat i begyndelse af okto-
ber i regionalmesterskabet i 
SOSU-skills. Konkurrencen 
går ud på at løse en plejeop-
gave bedst muligt ved hjælp 
af de færdigheder, man lærer 
i uddannelsen.  

Louise Adamsen og hen-
des studiekammerat var så 
gode til at løse opgaven, at de 
løb med sejren. 

- Det var virkelig en per-
sonlig udvikling at være med 
i SOSU-skills og stille sig 
frem for 100 mennesker. Jeg 
var typen i skolen, der ikke 
kunne lide at række hånden 
op. At vi vandt føltes fanta-
stisk. Man er lidt stolt af sig 
selv, fortæller Louise Adam-
sen. 

Den 22-årige elev fortæl-
ler, at SOSU-jobbet er mere 
varieret, end de fl este tror. 

- Der er mange, der tror, 
det handler om at drikke 
kaff e med borgerne og vaske 
dem. SOSU-jobbet er mere 
alsidigt end som så. Vi hjæl-
per også borgerne med for 
eksempel genoptræning, gi-
ver vejledning i forbindel-
se med diabetes, og hvis der 
pludselig opstår noget uven-
tet med borgeren, skal vi og-
så være klædt på til at klare 
den opgave, fortæller Louise 
Adamsen. 

Hun ser frem til at deltage 
i Danmarksmesterskaberne 
i SOSU-skills til februar. 

- Jeg regner med, at det 
kommer til at gå godt. Jeg har 
en god makker. Vi er gode til 
at samarbejde, fortæller hun. 

Vil arbejde i udlandet
Louise Adamsen afslutter 
sin uddannelse i slutningen 
af november måned. Frem-
tidsplanerne lyder dels på at 
komme til at arbejde i udlan-
det som SOSU-assistent. 

- Min plan er at komme til 

udlandet for en periode. Der 
er for eksempel mulighed for 
at komme til Afrika, Mexico 
eller Jamaica. De har en an-
den kultur og andre arbejds-
opgaver, men derfor kan jeg 
stadig godt bruge mit fag. For 
eksempel assistere en syge-
plejerske i sårpleje, fortæl-
ler Louise Adamsen, som i 
en periode, inden hun ta-
ger ud for at arbejde i udlan-
det, fortsætter i sit gamle job 
i hjemmeplejen, når der er 
papir på uddannelsen. 

På sigt er det planen, at 
Louise Adamsen vil uddan-
ne sig som sygeplejerske. 

- Jeg er ikke så god til at 
gå i skole. Det var derfor, at 
jeg valgte at tage social- og 
sundhedsassistent-uddan-
nelsen. Det er en anden må-
de at kvalifi cere sig til sy-
geplejerskeuddannelsen 
i stedet for at tage en ung-
domsuddannelse, fortæller 
Louise Adamsen.
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Helsingør Musikskole og Spar Nord præsenterer:

FEST-KONCERT!!
Spar Nord overrækker talentpriser til 
elever fra Helsingør Musikskole og MGK.

Medvirkende:
Carl Quist Møller, tegner, fortæller, musiker

Prismodtagerne spiller
“Harmonien”

“SYMPH Strygerne”
The “Super PEE Orchestra” fra MGK

Dirigenterne Alex Bach Andersen og Bjarne Hoy.

Billetter á kr. 40 plus gebyr bestilles på www.billetten.dk og kan 
købes ved indgangen.
Gratis adgang for alle under 18 samt Musikskolens elever.
Dørene åbnes kl. 18.45. 
Musikalsk opvarmning i foyeen fra kl. 18.30.

Onsdag den 
28. oktober 
kl. 19.00 
på Kulturværftets 
store scene

Carl Quist-Møller 
(jungleddyret Hugo) 
levendegører musikken 
med LIVE-tegning på 
storskærm!
Oplev fortællingen 
”Tissemyren” med 
nykomponeret musik 
af Thomas Clausen

VI STILLER DE HYGGELIGSTE RAMMER TIL RÅDIGHED
klassisk julefrokost buffet leveret af kok med kul på

DANSEVENLIG JULESTEMNING
julebal til langt ud på natten

HELSINGØR 
OG OMEGN

60 år
Abonnementschef Leif 
Hugo Sørensen, Esper-
gærde, fylder i dag 60 år.

Samtidig med et fejrer 
han 29 år, fi re måneder 
og 27 dages jubilæum, 
skriver Politiken.

Leif Hugo Sørensen 
begyndte som aviskoor-
dinator på Politiken, hvor 
kunden er i centrum., og 
han er kendt for at passe 
godt på læserne.

Selv om hans titel har 
været abonnementschef 
siden 1996 har han lavet 
mange ting i bladhuset.

Han er blandt andet 
systemansvarlig for Poli-
tikens abonnementssy-
stemer og han har indsigt 
og tålmodighed i en om-
skiftelig hverdag.

22-årige Louise er en af 
de bedste elever til sit fag 

22-årige Louise Adamsen er snart færdig som social- og sundhedsas-
sistent. En uddannelse hun har gennemført som elev i Helsingør Kom-
mune. 

Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Foto: Torben Sørensen 
torben@kalabas.dk


