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Forbered
delser ind
den prakttik ophold
d:
Fra starten af min uddannelse har je
eg været inteeresserede i at tage et
d at
modul i et aandet skandinavisk land, og mine forbberedelser startede med
tage kontakkt med Tove,, som er international kooordinator i Svendborg.
S
Vi
V
snakkede lid
dt frem og tilbage og ble
ev enige om aat Tove tog kontakt
k
til Maud
Lundbäck so
om er intern
national koorrdinator på s kolen i Luleåå (nord Sverige).
Maud arran
ngerede en praktikplads
p
på
p sygehusett i Kalix. Der gik noget tid
d
inden jeg fikk endeligt beesked og jeg vidste ikke hhvor jeg skulle bo inden jeg
tog af sted.

Jeg indsåå ret hurtigt at
a der ikke va
ar nogen fra mit hold der havde
e praktik i uudlandet, så jeg
mulighedd for eller lysst til at tage en
besluttedde at tage af sted alene. Det er ikke nnemt og det er noget
man virkeeligt skal gørre op med sig
g selv om maan er parat til.
t For mig
var det v igtigt at vide
e at min kære
este, familie og venner sttøttede op
o
om min bbeslutning ogg de kom og besøgte migg under mit ophold.
Men det ændre ikke på at man ko
ommer til at tilbringe me
eget tid
nsomhed.
alene og man må takkle savn og en
Det har værret nødvendigt at bytte om
o på nogle moduler så jag
j har kunn
net komme tiil Sverige i viinter
perioden, m
men det har der
d ikke været nogle prooblemer med
d og jeg har fået lov at føllge modul 7 på skolen i
Odense.
Økonomisk har jeg i en længere perriode arbejdeet mere ved siden af stud
dierne, for att kunne lave en lille
opsparing o
og et stipendium fra nord
dplus, har tilssammen gjort at det var økonomisk m
muligt, uden
n at stifte
gæld underr opholdet.

Fagligt u
udbytte:
Sygeplejefagligt har jeg fået en enorrm bred erfaaring med miig, da der på afdelingen vvar både kiru
urgiske og
ov til at væree med til rigttig mange forskellige proocedure og det har givet
medicinske patienter. Jeeg har fået lo
mig et rigtiggt godt billed
de af arbejde
et på afdelinggen. Det har også været en stor opleevelse at værre en uge på
operationsggangen hvor jeg var med til mange foorskellige operationer
og fik indsiggt i arbejdet med anæste
esien.
Kommunikaationen med både patien
nter og persoonale har forregået på
skandinavissk, det har væ
æret en kæm
mpe udfordri ng, men det har været
sjovt og dett er faktisk gåået nemmere end jeg haavde forestillet mig. Det
er bestemt ikke det spro
oglige der skkal skræmmee en væk, tvæ
ærtimod
tror jeg det er en kompeetence der er
e en kæmpee fordel at haave med sig.
erbale del af kommunikattionen der
Det er ikke bare den sprroglige og ve
udvikles, meen jeg har oggså lært at væ
ære bevidst om at bruge
e tydelige
non‐verbalee signaler og mimik i min
n daglige kom
mmunikation
n.
Jeg har fåett lov at arbejde meget selvstændigt oog det har givvet mig en
stor rutine i mange af de daglige opgaver på afddelingen.
Men først o
og fremmet må
m jeg fremh
hæve den fagglige selvtillid jeg har fåe
et med mig. D
Det har bekrræftet mig i
en masse aff de ting jeg kunne i forvejen og har ggivet mig en sikkerhed i at
a jeg kan læ
ære nye ting på
p et nyt
sprog. Det b
betyder ogsåå at jeg har få
ået ro til at ttage tingende
e som de kommer og ikkke bekymre mig
m så
meget.

Socialt og
g kulturelt udbytte
e:
Det har værret spænden
ne at få et ind
dblik i livet i Norrbotten. Det er et liv der er prægget af et helt andet
klima end d
det vi kenderr fra Danmark, men til troods for det mere
m
barske klima er der mange sven
nskere der
går meget o
op i friluftslivv og opholde
er sig meget uude på alle tider af året. Det har jeg oogså benytte
et mig af
både med o
og uden ski.
Det har værret rigtigt godt at have ett værelse på Kalix folkhö
ögskola, det har
h gjort at dder har været liv
omkring mig og det har været rart. Det var lidt uuheldigt at dem der læste på højskoleen hvor jeg boede,
b
var i
de jeg var derr, så aktivitetten på skolen var meget lille. Jeg kunnne godt havve ønsket
praktik lige i den period
mig at der h
havde været lidt mere so
ocial kontakt med andre sygeplejestu
s
derende f.ekks. en buddyy ordning.
Jeg havde d
det rigtig god
dt med dem jeg
j arbejde ssammen med
d på afdeling
gen og ikke m
mindst min vejleder,
v
men det førrte ikke rigtiggt til nogen social
s
kontakkt udenfor affdelingen.
Men det er ikke bare påå det faglige niveau det ddet har givet selvtillid me
en det har heelt sikkert også modnet
mig som peerson. Det haar trænet migg til at se verrden fra nye perspektiver og med nyee dimensioner.

