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Fra sygeplejerske til virksomhedsejer
og rådgiver
For år tilbage var en uddannelse inden for sundhedsvæsenet ensbetydende med en fastansættelse
i det offentlige. den tankegang har anne Holm nyland fra Tåsinge i den grad udfordret, og
nu hjælper hun også andre sundhedspersoner med at blive iværksættere.
Af Eva Kristina Mikkelsen

Anne Holm Nyland står
bag virksomheden
KommuniCare,der har
eksisteret siden 2009.
Foto: Eva Kristina Mikkelsen.

Svendborg: Anne Holm
Nyland, der er bosat i Svendborg, har aldrig været i tvivl
om, at hun ville være sygeplejerske. Hun har heller aldrig
været i tvivl om, at hun ville
være iværksætter:
- For år tilbage var det
utænkeligt, at man blev selvstændig inden for mit fag. Sådan er det ikke længere, fastslår Anne Holm Nyland, som
blev uddannet sygeplejerske
i 1983.
Anne Holm Nyland har i
18 år været ansat som udviklingssygeplejerske på Odense
Universitetshospital, og derudover har hun i en årrække
været tilknyttet sygeplejerskeuddannelserne som censor.
- På et tidspunkt var der
flere og flere sundhedsfaglige personer der spurgte, om
jeg ville hjælpe med at læse
deres akademiske opgaver
igennem og give ekstra vejledning. Det greb om sig, og
så var der en bekendt, der
spurgte, hvorfor jeg ikke bare startede egen virksomhed.
Så det gjorde jeg, smiler Anne Holm Nyland.
Virksomheden KommuniCare har eksisteret siden
2009, og for et år siden besluttede Anne Holm Nyland,
at det var tid til at sige farvel
til jobbet på OUH. I dag lever hun blandt andet af at
undervise, lave sprogvask på
tekster og vejlede i akademisk opgaveskrivning.
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de fødte iværksættere

Sideløbende med opgaverne i KommuniCare har Anne Holm Nyland over de
seneste år fået flere og flere
henvendelser fra sundhedsfaglige personer, som har et
stort ønske om at blive selvstændige. Og det er der ifølge
Anne Holm Nyland en god
grund til:
- Der er simpelthen så
mange gode kræfter i gruppen af sundhedspersoner. På
uddannelserne - diætist, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og så videre, bliver vi flasket op med at være
problemløsende. Derfor er
der mange fødte iværksættere i netop den gruppe, forklarer Anne Holm Nyland.
For nylig har Anne Holm
Nyland taget konsekvensen
af de mange henvendelser fra
iværksættere in spe, og derfor
tilbyder hun nu også iværksætterrådgivning til sundhedspersoner.
- Jeg trækker både på de er-
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blandt andet at lave
sprogvask på tekster
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faringer, jeg har fra min egen
opstart af KommuniCare, og
fra mit tidligere job, hvor ud-

viklingsprocesser og kommunikation var en væsentlig del af arbejdet, forklarer

Anne Holm Nyland.
Derudover er hun blevet
bedt om at indtræde i to ad-

visory boads, hvor hun hjælper henholdsvis en virksomhed og en fond med at lægge

forretningsstrategi:
- Det giver mig indsigt i,
hvordan andre virksomheder arbejder, og det kan jeg
bruge selv. Og det giver mig
et godt netværk, når jeg møder mennesker, der er uden
for mit eget fagområde, siger
Anne Holm Nyland om sin
nye rolle.
- Jeg blev selvstændig, fordi jeg ville udfordre mig selv.
Efter 18 år på OUH kunne jeg
ikke tilføre jobbet noget nyt,
men jeg kunne tilføre mig
selv noget nyt ved at starte for mig selv. Og sådan er
der også andre, der tænker
i dag, pointerer Anne Holm
Nyland.

