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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Velkomstdag på skolen i Geel for utenlands- og utvekslingsstudenter 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Avdeling ble byttet like før oppstart grunnet for mange studenter på opprinnelig avdeling 

Hvor tilfreds er du med det faglige utbytte? (1 = ikke tilfreds, 5= svært tilfreds) 

3 

I hvilken grad var det faglige innholdet relevant for ditt studieprogram ved UiS? (1= liten grad, 5= 
svært stor grad) 

3 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5000 kr 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring gjennom NSF 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte norsk mobilnummer 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, utfordrende og nye læringsmuligheter. Ut av komfortsonen 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Kommunikasjon 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja 

 

PRAKSIS SYKEPLEIE 

Beskriv hva har du lært som fagperson gjennom utveksling? 

Har lært å arbeide i et helsesystem i et annet land, mye non-verbal kommunikasjon. 

Hvordan var praksis organisert? Beskriv kort det faglige opplegget (sykehus/praksissted, veiledning, 
emner, evaluering, etc) 

Hadde kun kirurgisk praksis i løpet av utvekslingen, denne foregikk på et lite lokalsykehus i Herentals. 

Vanligvis har man midt- og sluttevaluering som i Norge, men jeg hadde kun sluttevaluering. På hver 
avdeling er det et par sykepleiere som er "mentorer" som er ansvarlige for studenter og veiledning. 

Beskriv positive og utfordrende sider av oppholdet 

Skulle opprinnelig vært på dagkirurgisk avdeling, men dette ble byttet rett før oppstart grunnet feil 
fra sykehusets side. Avdelingen jeg så ble flyttet til var ikke forberedt på å ta imot en 
utenlandsstudent, dette ble også veiledning underveis på avdelingen preget av. Lite muligheter for 
studenter å komme med innspill underveis i praksis.  

Var ikke mulighet for å bo i byen der hvor sykehuset lå noe som innebar lang reisevei hver dag. Hadde 
vært enklere om skolen hadde funnet praksisplasser i en by hvor det finnes studentboliger ettersom 
det er lite kollektivtilbud i området, evnt. er man avhengig av å bo nærme togstasjonen.


