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Pontus
Petzäll
–
Ålder: 24 år
Yrke: Vårdbiträde
Utbildning: Individuellt gymnasieprogram och komvux
Kommun: Munkfors
Anställningstid: 4 år, varav fast
tjänst i 6 månader
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Han behövde ett jobb och fick tips att söka sig till hemtjänsten, säger att han halkade in och fastnade ganska
fort. Han var timvikarie inom både äldreomsorgen och
LSS*-verksamheten och tycker att det är kul att ha testat många olika verksamheter.
Sedan i höstas har Pontus Petzäll en fast tjänst inom
hemtjänsten, och det innebär att han besöker och ger
stöd till personer i deras hem.
Till uppgifterna hör allt från mediciner till omvårdnad,
mat och städning. Något som han märkt och tycker är kul
är att se hur äldre generationer ser på honom och hans
roll i ett kvinnodominerat yrke. Han kan tycka att han har
det enkelt ibland. Den som är 90 år och blir imponerad
av att han kan dammsuga och diska, ställer kanske lägre
krav på honom än på de andra i arbetsgruppen.
– Samtidigt är det också tufft, för du blir alltid ihågkommen. Alla vet vem den där killen är, och det är svårt
att ha en dålig dag. Man får verkligen försöka hålla masken ibland och tänka på att de är människor. Det är viktigt att jag gör vad jag kan för att lysa upp deras dag.
Pontus säger att det gäller att påminna sig själv om
det. För det är många besök som ska göras på ett arbetspass, schemat är pressat och det blir stressigt.
De egenskaper han säger är allra viktigast i jobbet är
ödmjukhet, respekt, empati, och lyhördhet. Att kunna
sätta sig in i personens situation, lyssna och försöka
hjälpa till så gott det går.
Han gör ändå ingen hemlighet av att det var en ganska tumultartad period när han först började vikariera
inom äldreomsorgen.
– Jag undrade vad jag hade gett mig in på, och tänkte på att jag hade haft andra framtidsplaner. Jag skulle vara chef och miljonär när jag var 20. Men jag hittade
mig själv i yrket och jag trivs och är stolt över mitt jobb.
Man kan nästan inte få det bättre, även om jag inte vet
om jag alltid kommer att hålla på med det här.
Det han ser som det största problemet med den verksamhet han arbetar i är att den är skattefinansierad och
i en liten kommun. Det är svårt att få pengarna att räcka
till allt och det finns hela tiden risk för fler besparingar.
Vad det gäller tryggheten i jobbet är det anställningssituationen som oroar honom. Som outbildad och sist in
vet han att han är i farozonen om det blir förändringar
i verksamheten och han har funderat på att studera så
småningom. Däremot vill han fortsätta att arbeta inom
vårdområdet, som undersköterska eller sjuksköterska.
*LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

