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Da jeg var barn, blev min ældste bror ramt af cancer. Det var en chokerende diagnose, der påvirkede hele
vores familie. Vi forsøgte alle at hjælpe ham så meget som muligt, men jeg oplevede, at det hans
sygeplejerske, der virkelig påvirkede hans helbredelse.
 
Hun var den eneste, der kunne berolige ham efter kemoterapi, og som i sidste ende var ansvarlig for at
vejlede ham gennem de vanskelige måneder, hvor behandlingen stod på. Det var, som om hun instinktivt
vidste, hvad der var det rigtige i enhver situation. Og hun var altid så rolig og omsorgsfuld.

Hans cancer gik i remission, og han fik sit liv tilbage. Hans sygeplejerske blev min helt. Jeg besluttede på
stedet, at jeg vidste, hvad jeg vil lave resten af mit liv.
 
Min drøm gik i opfyldelse, da jeg i 2005 efter end uddannelse blev ansat som sygeplejerske på Hvidovre
Hospitals Akutmodtagelse, der håndterer akut ambulant behandling.
 
Der arbejdede jeg med mange forskellige patienter, og jeg havde også det privilegium at samarbejde med et
højt kvalificeret lægeteam, som opmuntrede mig og lærte mig utroligt meget.
 
Derfra flyttede jeg til Akutklinikken på Gentofte Hospital, der håndterer akutmedicin. Det var en stejl
indlæringskurve, hvor jeg lærte meget mere om patientpleje og håndtering af nødsituationer.
 
Igen var jeg omgivet af eksperter på deres område, som var villige til at videregive deres viden og ekspertise
til mig.
 
Min seneste jobskifte til mit nuværende job var til Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, hvor vi
behandler patienter med akutte og kroniske sygdomme.
 
I den tid jeg har været her, har jeg udviklet mig ikke kun som sygeplejerske men også som menneske. At
arbejde direkte med menneskets skrøbeligheder har gjort mig klogere og mere medfølende. Jeg har også
set, hvor vigtigt det er at tilbyde venlighed og støtte til familier til kronisk syge og terminalpatienter.
 
Jeg har helt sikkert fundet mit kald og ønsker at videreudvikle mig indenfor behandling af patienter med
kroniske tilstande.

Det er grunden til, at jeg ønsker at ansøge om den annoncerede stilling. Jeg ved, at jeg har den erfaring, der
er brug for, men jeg er også ivrig efter at tilegne mig færdigheder indenfor behandling af forskellige former
for især cancer. At arbejde i en onkologiafdeling vil give mig den praktiske erfaring, jeg har brug for til at
videreuddanne mig indenfor onkologi.

Til sidst kan nævnes, at jeg er frivillig på et madudleveringssted for hjemløse og dyrker maratonløb. Indtil
videre har jeg gennemført tre maratonløb, og jeg træner i øjeblikket til næste års London‑maraton.
 
Jeg har færdighederne, kvalifikationerne, konditionen og den mentale styrke til at håndtere en vigtig rolle
som denne, og jeg ved, at jeg kan bidrage til onkologiske patienters behandling, pleje og velvære.
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