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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? 

Nei 

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) 

4 

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

4 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, har kun hatt praksis på sykehuset, så har ikke hatt forelesninger på universitet 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

9000 

 

 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Eika ungdomsforskning 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Endret ingenting under oppholdet da det bare var noen få månder 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, spennende, givende og et super kjekt år med mange kjekke nye opplevelser og minner 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Finne leilighet og transport frem og tilbake til praksisplassen 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja absolutt! Et veldig gøy og lærerikt år med mange nye minner og opplevelser, absolutt verdt det! 

 

PRAKSIS SYKEPLEIE 

Beskriv hva har du lært som fagperson gjennom utveksling? 

Det var mye blodprøvetaking på sykehuset i Italia, dette er noe vi i Norge ikke praktiserer på 
samme måte som gjor opplevelsen veldig kjek og lærerik, det var også flere andre prossedyrer som 
var kjekke å lære på andre måter 

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

Vi hadde praksisplass på sykehuset i Italia, her byttet vi praksisplass hver måned som gjorde at vi fikk 
være innom flere forskjellige medisinske praksisplasser på sykehuset. Dette var lærerikt og vi hadde 
en kontaktperson som fulgte oss opp hver gang vi skiftet avdeling 

Beskriv positive og utfordrende sider av oppholdet 

Vi møtte på flere utfordringer i starten av utvekslingen, da spesielt med bosted. Hvis jeg skulle gjort 
det igjen ville jeg derfor ha tatt kontakt med noen fra airbnb tidlig for å få lov til å leie for en lenger 
periode da flere snakker engelsk og har mulighet til å leie ut. Byen vi kom til var ikke en typisk 
studentby som vil si det var lite Erasmus opplegg, det kan derfor være lurt å sjekke opp dette i god tid 
slik man får med seg det lille som var i mitt tilfellet. Utenom det var det et flott å lærerikt semester 
jeg ikke ville vært for uten! 


