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karriere

Har du fået drømmejobbet? Og hvilken 
efteruddannelse skulle der til? Fortæl 
kolleger i hele landet om din karrierevej. 
Send os en mail på redaktionen:  
rkjr@foa.dk

Af Rikke Jung Rasmussen H foto: Robert Attermann

Brian Paulsen har sammen med kolleger 
vundet en pris for at nedbringe antallet  
af tryksår og medicinfejl.

2013

2015

[cv]
Navn: Brian Thomsen Paulsen
Alder: 36 år
Job: Social- og sundhedsassistent  
på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter  
i Nordborg på Als, Sønderborg Kom-
mune
Uddannelse: Økonom, social- og sund-
hedsassistent, én af drivkræfterne bag 
projekt ’I sikre hænder’ i Sønderborg 
Kommune
 

Sådan kommer du i gang:
Projekt ‘I sikre hænder’ bliver de 
kom mende år udrullet til pilotkommu-
ner i hele landet, og de tjeklister og 
systematikker, der arbejdes med på 
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter  
er de samme, som der arbejdes med  
i andre kommuner.
For at komme godt i gang med de  
fire såkaldte pakker: Tryksårspakken, 
medicinpakken, infektionspakken og 
fald-pakken, anbefaler Brian Thomsen 
Paulsen, at ledelsen involverer både 
medarbejdere og borgere.
Medarbejderne skal turde prøve noget 
nyt og skal ikke være bange for at ‘fej-
le’, da det er fejlene, man lærer af.

Fra økonom til 
sosu-assistent
Da finanskrisen rasede, måtte Danfoss 
skære ned, og jeg var én af dem, der blev 
fyret. Jeg måtte tage imod, hvad jeg blev 
tilbudt og endte i aktivering og praktik på 
Guderup Plejecenter. Det blev senere til  
en løntilskudsstilling. I løbet af min tid på 
Guderup Plejecenter gik det op for mig, at 
jeg holdt meget af og var rigtig god til at 
have med mennesker at gøre. Så jeg uddan-
nede mig til social- og sundhedshjælper og 
efterfølgende tog jeg assistentuddannelsen. 
Det har jeg aldrig fortrudt.

Det giver rigtig meget mening for mig  
at gøre en målrettet indsats for nogle af de 
svageste grupper i samfundet. Beboerne på 
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, hvor jeg 
arbejder nu, har ikke selv bedt om at være 
her. Der er blandt andet tale om demente, 
beboere med borderline, lammelser, Parkin-
son og epilepsi. Plejecentrene er blevet sy-
gehusets forlængede arm, da flere patienter 
bliver udskrevet tidligt og havner hos os. 
Det stiller store krav til os som personale.

Blandt andet derfor besluttede jeg mig  
for at engagere mig i kommunens projekt  
I sikre hænder, hvor vi har opnået at sikre 583 
dage mellem de seneste tilfælde af tryksår og 
400 dage uden medicinfejl, der har krævet 
læge behandling. Projektet vandt for nyligt 
sær prisen af Dagens Medicins initiativpris  
Den Gyldne Skalpel. H

rkjr@foa.dk


