Reserapport från Slagelse, Danmark hösten 2010
Termin 6 på sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås, hösten 2010
hade jag bestämt att göra största delen av praktiken i Slagelse, Danmark. Jag skulle göra 7
veckor inom geriatriken som var på en geriatrisk avdelning på sjukhus och 4 veckor inom
primärvården som innebar hemtjänst/äldreboende.
Dock valde jag att avsluta min tid i Slagelse redan efter två veckor på en geriatrisk avdelning
på Korsör sjukhus, primärt pga språkförbristningar. Jag hade svårt för det danska språket och
danskarna hade svårt för det svenska språket. Det tog enormt på krafterna att både förstå
och försöka bli förstådd av både personal och patienter så jag upplevde att jag inte hade
mycket kraft kvar till annat, som lärandet av sjuksköterskeprofessionen. Jag tog beslutet att
åka hem för att avsluta min praktik i Sverige också för att jag vill att min kunskap skall präglas
av sjuksköterskekunskap, inte av språkkunskap. Jag var väl medveten om att Danskan skulle
bli lite knepig när jag beslutade mig för att åka till Danmark, dock förväntade jag mig inte att
det skulle vara så svårt som jag upplevde det på plats. Jag har erfarenhet av att leva och bo i
andra kulturer med främmande språk, men det har mest varit för nöjets skull så det har inte
varit några problem. Det blir annorlunda när det handlar om arbete, och i detta fall
vårdarbete där kommunikation är a och o för att både kunna ge den bästa vården till
patienten och kunna ha ett gott samarbete med personal.
Självklart lärde jag mig en hel del trots svårigheter med språket och även pga. av
språkbarriären. Jag lärde mig mer om hur det är att inte bli eller göra sig förstådd på ett
adekvat sätt, vilket bidragit till en större förståelse för andra människor som har svårt med
språket i det land de befinner sig i.
Vårdprocessen har jag nog aldrig upplevt så tydlig som på avd k2 på Korsörs sjukhus där jag
var. Jag upplevde att de fanns ett väl etablerat dokumentationssystem och rutiner som
verkligen lyfte fram vårdprocessen. Avdelningen vårdar främst geriatriska patienter med
fraktur, demens men även strokepatienter och vårdens syfte är eftervård och rehabilitering.
Dock var det en del oroligheter på avdelningen bland personalen pga. omorganiseringar och
flytt till annat sjukhus. Jag var ensam student pga. av att de inte upplevde sig kunna ta emot
fler studenter, vilket var lite trist. Det är alltid skönt att kunna diskutera och reflektera med
någon som är i samma sits tycker jag personligen.
Jag hade en handledare som jag upplevde väldigt engagerad och det fungerade bra med.
Jag fick bo på studentrum på sjuksköterskeskolan ”University College Sjaelland” i Slagelse.
Kostnaden för det var ca 1780 SEK/mån (1400 DKK).
Sjukhuset där jag hade min praktik låg två mil från Slagelse och ett busskort kostar ca 480
DKK/månad. Bussresan till sjukhuset tog en halvtimma.
Pernilla Hansson, sjuksköterskestudent, Mälardalens högskola, höstterminen 2010

