
5 MINUTTER MED...

HVILKET RÅD VIL DU GIVE EN NYUDDANNET?
”Pas på dig selv, især når du er i kitlen. 
Det er vigtigt, du er nysgerrig, men 
også ydmyg og kompetencebevidst. Du 
skal ikke kunne alt fra begyndelsen. En 
dygtig sygeplejerske lærer og udvikler 
sig hele livet.” 

HVAD ER DET MEST  
TILFREDSTILLENDE VED DIT JOB?
”At jeg kan bruge min sygeplejefaglige 
viden til at gøre en masse mennesker 
glade. Jeg får knus og kram af glade 
kunder. Det gjorde jeg også på sygehu-
set, men det var af folk, der mødte mig 
ufrivilligt. Her kommer kunderne af egen 
fri vilje og er glade for behandlingerne. 
Det er meget tilfredsstillende.”

HVAD ER DET MEST UDFOR-
DRENDE VED DIT JOB?
”At visualisere den behandling, jeg tæn-
ker er den mest optimale for kunden. I 
vores branche er der ikke nogen facitliste, 
det er individuelt, hvad kunderne ønsker. 
Jeg gør meget ud af at forventningsaf-
stemme, så mine kunder kun oplever at 
være tilfredse.” 

HVAD KAN HOLDE DIG VÅGEN OM NATTEN?
”I mit tidligere job blev jeg holdt 
vågen af dårlig samvittighed over altid 
at skulle gå på kompromis med mit 
arbejde. Nu har jeg tid, rum, plads 
og mulighed for at udføre et tilfreds-
stillende arbejde, hvor min perfektio-
nisme kommer til udtryk, så jeg sover 
rigtig godt.” 

HVAD ER DU MEST STOLT 
AF I DIN KARRIERE?
”Uden tvivl at jeg blev optaget på N’AGE 
Academy, hvor efterspørgslen er meget 
stor. Jeg er stolt af, at jeg har taget 
springet og udlevet min drøm om at 
blive kosmetisk sygeplejerske.”

HVIS DU KUNNE ÆNDRE EN TING I SUND-
HEDSVÆSENET, HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE?
”Det sygeplejefaglige erhverv skal 
gøres mere attraktivt. Arbejdsmiljøet 
skal forbedres, så der er overskud 
til at fokusere på faglig udvikling 
og videreuddannelse. Og så skal der 
ansættes flere sygeplejersker i det 
offentlige.” 

HVOR SER DU DIG SELV OM FEM ÅR?
”Hos N’AGE. Den kosmetiske branche er 
i vild vækst, og mine ambitioner er store. 
Jeg føler mig hjemme her.”

HVORDAN TROR DU, AT SYGEPLEJEN 
VIL UDVIKLE SIG DE NÆSTE 10 ÅR?
”Det er svært at sige, men jeg håber in-
derligt, at politikerne finder økonomi til 
at få ansat flere sygeplejersker. Jeg har 
set dygtige sygeplejersker blive ødelagt, 
fordi de dagligt ikke følte, de kunne 
leve op til de høje krav og det hårde 
pres, sygeplejerskerne er underlagt på 
landets sygehuse. Man bør opprioritere 
dygtig ledelse, skære ned på overflødig 
dokumentation og kigge ud over landets 
grænser og f.eks. tage ved lære af Norge, 
som har et godt og velfungerende sund-
hedsvæsen.”  
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HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE 
SYGEPLEJERSKE?
”Jeg interesserede mig for den kosmeti-
ske verden og ønskede mere faglighed, 
end uddannelserne til kosmetolog og 
kosmetiker kunne tilbyde. Jeg valgte der-
for sygeplejerske og videreuddannelse til 
kosmetisk sygeplejerske.”

HVAD VAR DIT FØRSTE JOB?
”Ortopædkirurgisk Afdeling på Horsens 
Sygehus.” 

HVORFOR VALGTE DU AT SPECIALISERE 
DIG INDEN FOR KOSMETISK SYGEPLEJE?
”Min passion er skønhed, og det er helt 
fantastisk at kunne bruge min uddannel-
se og faglige viden om huden og specielt 
ansigtets kar og muskulatur til at udvikle 
og fremhæve skønhed.”

HVEM HAR DU LÆRT MEST 
AF I DIN KARRIERE?
”På sygehuset lærte jeg utrolig meget af 
samarbejdet med patienter og pårørende, 
og i mit nuværende job lærer jeg af mine 
dygtige kolleger, som også i starten super-
viserede alle mine behandlinger.”

HVAD KENDETEGNER EN GOD 
SYGEPLEJERSKE?
”Som kosmetisk sygeplejerske - ydmyghed 
og lydhørhed. Vi ser på ansigtet som en hel-
hed og går ikke på kompromis med faglighe-
den ved at lave f.eks. andenæb og havenis-
sekinder. Når vi har behandlet en kunde, vil 
resultatet se naturligt ud. Kunden ligner sig 
selv, men i en mere frisk og glad udgave.” 

30 år, arbejdssted: kosmetisk sygeplejerske, 
N’AGE, kosmetisk klinik i Aarhus
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