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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? 

Velkomstprogrammet ble holdt i starten av semesteret. Siden jeg bare hadde praksis på utveksling, 
kom jeg ikke før litt uti semesteret og gikk dermed glipp av velkomstprogrammet. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

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

5 - Svært tilfreds 

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

5 - Svært stor grad 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat, men anbefalt av vertsuniversitetet 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4700 kr 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Jeg klarte meg greit med støtten fra lånekassen og Erasmus-stipendet + noe sparepenger. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring og ulykkesforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Jeg trengte ikke endre noe siden jeg fortsatt var i Norden. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, spennende, utfordrende og veldig kjekt. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

I starten var språket utfordrende, men jeg ble vant med det etterhvert. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil absolutt anbefale andre studenter på reise på utveksling. Det er en unik mulighet til å få 
oppleve et annet land. 

 

PRAKSIS SYKEPLEIE 

Beskriv hva har du lært som fagperson gjennom utveksling? 

Veileder på min praksisplass hadde tidvis mange studenter. Jeg gikk mye selvstendig, og måtte selv 
ta ansvar for å få kontroll av medisiner jeg skulle dele ut, og for å få nødvendig veiledning. Det 
føltes likevel trygt, da alle personal på praksisplassen var svært villige til å veilede og legge 
tilrette for gode læringssituasjoner for meg. Det var veldig lærerikt å gå så selvstendig. 

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

Jeg hadde utveksling på 5. semester, og gikk sammen med danske 6. semesterstudenter. De danske 
studentene hadde praksis hele semesteret, så min praksisperiode ble midt inni deres. I løpet av 
praksisen hadde vi gruppearbeid med flere arbeidskrav, noen dager med undervisning og 
veiledninger. Det var også noen individuelle arbeidskrav som jeg skulle gjør og levere til veileder. 
Ellers hadde jeg lignende opplegg som her i hjemme, med målsamtale, midtevaluering og 
sluttevaluering. 

Beskriv positive og utfordrende sider av oppholdet 

Jeg jobbet med gruppearbeid med de danske studentene i løpet av praksisen. Samtidig jobbet jeg 
med gruppearbeid fra UiS med andre studenter på utveksling. Det var litt mye på en gang. Det var 
veldig kjekt å jobbe med gruppearbeid sammen med de danske studentene. Jeg ble bedre kjent med 
de og tema vi arbeidet med var spennende. Ellers var selve praksisen veldig kjekk. Jeg ble kjent med 
svært mange flinke og hyggelige personer.


