
 

 

Efter drygt 30år i livsmedelsindustrin bytte 

Pia Karlsson karriär och utbildade sig till 

undersköterska på Göinge Utbildningscen-

ter, ett val som hon absolut inte ångrar. 

När livsmedelsföretaget som Pia jobbade på 

började krympa sin verksamhet var uppsäg-

ningen ett faktum.  

- Framtiden kändes oviss då många samtal 

handlade om hur svårt det var att komma ut 

på den tuffa arbetsmarknaden, säger Pia. 

Hon fick träffa en jobbcoach och tillsam-

mans satte de igång helt nya tankar. Jobba 

inom vården! Kan det vara något? Sagt och 

gjort, efter att ha vägt in fördelar och lagt en 

ansökan var Pia redo att läsa till underskö-

terska. Göinge Utbildningscenter var ett bra 

alternativ eftersom det låg nära och man 

kunde läsa utbildningen från grundskole-

nivå. Och trots att det var väldigt nervöst att 

sätta sig i skolbänken igen efter mer än 30 

år så är detta inget som Pia ångrar att hon 

gjorde. 

Utbildningen är tre terminer lång, heltid. 

Utbildningen läses i Sibbhult och man har 

mycket praktik ute i verksamheterna. På 

detta sätt får man både praktisk och teore-

tisk erfarenhet.  

- Man lär sig grunderna när man läser. Man 

kan inte allt när man är ny men efter hand 

trillar polletten ner när man arbetar, även 

om man lär sig det mesta i skolan. Nu stu-

derade jag som lite äldre vilket jag inte 

tyckte var någon nackdel även om det var 

lite tufft att komma in i studierna i början. 

Men med öppen attityd från lärarna och en 

klass med bra sammanhållning så blev det 

jättebra. Sen att det fanns möjlighet att 

komma och plugga på kvällstid var jätte-

skönt. 

Efter avslutad utbildning jobbar nu Pia på 

Centralsjukhuset i Kristianstad på en medi-

cinsk hjärtavdelning.  

- Det är bra att vara flexibel på akutavdel-

ningen eftersom mycket kan ändras snabbt, 

där tror jag att min livserfarenhet är en vik-

tig ingrediens. I mitt yrke får man också 

gensvar, både i form av glädje och tacksam-

het. Man känner att man gör en god gärning, 

en insats för någon annan. 

Ja, man kan väl säga att Pia har hittat sin 

plats i arbetslivet. Det är aldrig försent att 

prova på nya utmaningar i livet, bara man är 

beredd att kämpa. 

- Jag känner stor tacksamhet över att det har 

blivit så bra. Att bli uppsagd var för min del 

det bästa som kunde hända! 
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