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I februari 2011 åkte jag som utbytesstudent från sjuksköterskeprogrammet vid 
Linköpings universitet, campus Norrköping, till Universidad del Desarrollo i 
Santiago de Chile. Där genomförde jag under fyra månader praktik och teoretiska 
studier i geriatrik, psykiatri och akutsjukvård.  
 
Utbytet var förlagt till termin fem i den svenska utbildningen. I Chile är 
sjuksköterskeutbildningen fem år lång och jag läste tillsammans med 
sjuksköterskestuderande som påbörjade sitt fjärde studieår i mars 2011.  
 
Jag anlände till Santiago fem dagar före terminsstart, i efterhand har jag önskat 
att jag kommit dit tidigare. Många utbytesstudenter vill ta tillfället i akt att resa 
runt i landet eller lära känna staden litegrann innan terminen börjar. Det är 
också en stor fördel att före terminstart spendera tid i landet och vänja sig vid 
språkombytet.  
 
Jag bodde på ett studenthem, motsvarande våra studentkorridorer, i ett område 
som heter Providencia i centrala Santiago. Jag valde detta boende efter de förslag 
som Universidad del Desarrollo hade. Där lärde jag känna utbytesstudenter från 
många andra länder. Vi umgicks på kvällar och helger och flera av de ordnade 
resor och utflykter tillsammans. Månadshyran för ett rum på studenthemmet 
Holanda var 280.000 chilenska pesos som då motsvarade cirka fyra tusen 
svenska kronor.  
 
Universidad del Desarrollo erbjuder ett välkomstprogram för alla 
utbytesstudenter. Under den veckan som programmet varade knöt jag många 
nya kontakter och lärde känna utbytesstudenter från många olika länder med 
olika utbildningar och yrkesval. 
 
De kurser jag läste ingick i “enfermerías de especialidades” som är en 
förberedande kurs inför det femte studieåret i den chilenska utbildningen då 
studenterna väljer en inriktning att specialisera sig i.  
 
Vi inledde terminen med fyra veckors intensiva studier i kurserna geriatrik, 
psykiatri och akutsjukvård. Dagarna var långa med föreläsningar mellan klockan 
8:00 till 17:00 och färdighetsträningar en gång i veckan. Jag upplevde den 
akademiska belastningen som mycket högre än jag är van vid från min svenska 
utbildning och jag var mycket trött den första tiden. Varje vecka hade vi både 
tentor, grupparbeten och muntliga presentationer i vart och ett av ämnena. En 
förutsättning för att få göra praktik var att kursen i respektive ämne var 
genomförd med godkänt reslutat. 
 
Jag blev oerhört väl mottagen vid universidad del Desarrollo, framför allt av 
mina chilenska klasskamrater. De välkomnade mig, ställde upp och hjälpte mig 
på ett sätt som jag sällan upplevt. För dem var det en självklarhet att deras 
vänner var mina vänner, att hjälpas åt med studier och praktik och de gjorde allt 



 
 
 
de kunde för att jag skulle få en bra tid vid deras universitet. Vi hade otroligt kul 
ihop och vi blev ett sammasvetsat gäng under praktiken. Det var en upplevelse 
att lära känna jämnåriga människor med samma karriärmål och drömmar som 
jag själv fast i ett land med andra förutsättningar och möjligheter!  
 
Den första praktikperioden inledde jag på Rosita Renard, hogar de Cristo, ett 
äldreboende finansierat av en stiftelse. Rosita Renard drivs med knappa medel 
och de boende har en ekonomisk bakgrund i samhällets lägre skikt. Jag fick ofta 
frågan om jag blev chockad eller illa berörd av den fattigdom jag möttes av där. 
De mest materiella nödvändigheterna fanns att tillgå men hjälpmedel för 
personalen såsom liftar, glidbrädor och liftskynken var något jag aldrig såg 
skymten av. Fattigdomen skrämde mig inte, jag blev istället oerhört inspirerad 
av den omvårdnad vårdpersonalen gav de äldre. Trots väldigt knappa resurser 
erbjöds de gamla dagliga aktiviteter, de fick själva vara med och driva sitt 
äldreboende. De möttes av vänlighet och respekt från personalen och 
påtvingades inte den passiva tillvaro som många svenska pensionärer drabbas 
av på äldreboende.  
 
Andra och sista praktiken genomförde jag på Hospital Padre Hurtado, ett statligt 
sjukhus i ett av Santiagos fattigare områden. Tanken var från början att jag skulle 
göra praktik på sjukhusets psykiatriska vårdavdelning men på grund av ett 
missförstånd i mitt learning agreement och till följd av platsbrist fick jag istället 
spendera fyra veckor på akutmottagningen. Ansvarig lärare i psykiatri gjorde 
även bedömningen att den psykiatriska avdelningen inte var en lämplig 
praktikplats för någon som inte har spanska som modersmål.  
 
Nu följde en tuff tid. Efter två dagars introduktion på Hospital Padre Hurtado 
förväntade sig min handledare att jag skulle arbeta helt självständigt med egna 
patienter. Vårdpersonalen arbetade under enorm press och arbetstiderna var 
förlagda mellan 9:00 – 21:00 dagtid och 21:00 til 9:00 nattid med en halvtimmes 
lunch.  
 
Skottskador, våld och droger hörde till vardagen på Hospital Padre Hurtados 
akutmottagning. Jag möttes dagligen av tragiska människoöden och svåra 
patientfall. Min handledare förväntade sig återigen att jag skulle bemöta 
patienterna och bedöma deras tillstånd med samma förmåga som mina chilenska 
klasskamrater.  
 
Jag är tvåspråkig och pratar spanska sedan barndomen men har ingen erfarenhet 
av fackspråk, medicinsk terminologi, medicinska förkortningar på spanska eller 
av att överhuvudtaget prata spanska i den miljö jag nu befann mig i. 
Vårdpersonalen omkring mig hade mycket liten förståelse för detta. Vid flera 
tillfällen ifrågasatte de min förmåga att uttrycka mig korrekt.  
 
Vid ett tillfälle skällde en manlig sjuksköterska ut mig efter noter inför både 
kollegor och patienter efter att jag av misstag “duat” honom och inte kallat 
honom för “Don”. Jag hade förväntat mig att det skulle vara en stor fördel att ha 
goda kunskaper i spanska och att känna till den sydamerikanska kulturen sedan 
tidigare. På el Padre Hurtado kände jag starkt att detta låg mig i fatet. De 



 
 
 
förväntningar som ställdes på mig grundades i vad de såg och tänkte när de 
hörde mig tala. Hierarkierna på arbetsplatsen var väldigt starka och som ung 
kvinna och sjuksköterskestuderande fick jag hela tiden tänka på mitt uppförande 
gentemot olika personer i hierarkiskalan.  
 
Jag kände mig väldigt ensam i min upplevelse och tyckte inte att jag fick någon 
handledning i arbetet, en frustrerande känsla eftersom jag samtidigt kände press 
från min handledare att jag var tvungen att prestera som en chilensk 
fjärdeårsstudent.  
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1. Min klasskamrat Katty i matsalen på Hospital Padre Hurtado 

 
 
När slutet av praktiken på Hospital Padre Hurtado närmade sig var jag rätt 
knäckt. De tio sista dagarna bodde jag i princip hemma hos min klasskamrat 
Katty. Hon blev min handledare och den som förklarade saker och ting för mig, 
stöttade och uppmuntrade mig. Vi hade alltid sällskap till och från sjukhuset och 
hon såg till att vi fick samma schema för att alltid vara på sjukhuset samtidigt och 
tillsammans.  



 
 
 
 
Trots den enorma prövning som min praktik på Hospital Padre Hurtado 
förvandlades till är jag otroligt glad och tacksam för den upplevelse jag fick där. 
Jag lärde mig mycket både praktiskt och teoretiskt och fick ta del av den 
medicinska kompetens som en chilensk sjuksköterska har. Trots att jag kände 
mig knäckt de sista dagarna var det ändå den tiden jag presterade som bäst och 
det var då jag och min handledare fick en bättre kommunikation. Under mitt 
sista pass på Hospital Padre Hurtado fick jag av min handledare veta att hon sett 
mig utvecklas och att hon var nöjd med min prestation som utbytesstudent.  
 
I min utvärdering till partneruniversitetet framhöll jag vikten av god 
handledning och att det inte är rimligt att en utbytesstudent med två års studier 
på sjuksköterskeprogrammet ställs under samma krav som en chilensk 
fjärdeårsstudent. De har ett stort försprång i både teori och praktik och innehar 
en större medicinsk kunskap.  
 
Jag tillgodoräknade mig i princip hela termin fem i den svenska utbildningen, det 
vill säga basgrupp, praktik, terminstenta och grupparbeten. Det svåraste att 
tillgodoräkna sig är arbetet med C-uppsatsen. Jag löste det genom att göra en 
stor del av arbetet med datainsamlingen på mina praktikplatser i Santiago.  
 
Både under min tid i Chile och i efterhand ser jag de svårigheter jag mötte som 
en naturlig del av ett utbyte. Mötet med en annan kultur, förmågan att studera på 
ett annat språk än sitt modersmål, annorlunda pedagogik och nya starka intryck 
kräver god anpassningsförmåga, motivation och tålamod. Pauly, Katty och Leticia 
är några av mina klasskamrater i Chile som jag än idag har god kontakt med. Vi 
planerar tillsammans en resa till Brasilien när de tagit examen, eller också vill de 
komma till Sverige och hälsa på.  
 
Det är svårt att välja ett bästa minne från mitt utbyte eftersom helheten gjorde 
hela min upplevelse. Jag kommer alltid minnas de vänner jag fann i Chile och den 
värme och omtänksamhet människorna har där. Den praktiska, teoretiska och 
medicinska upplevelse och kunskap jag tillgodogjorde har gett mig ett ännu 
större intresse för mitt yrkesval. 
 
Jag kan starkt rekommendera Santiago och Universidad del desarrollo som 
utbytesort och universitet till andra studenter men anser även att  universiteten 
kan utveckla och förbättra det här utbytet på många sätt för att underlätta för 
utbytesstudenten.  
 
Ett förslag är att förlänga utbytet från sexton veckor till en hel termin, på så sätt 
hade jag kunnat göra praktik i alla tre kurserna. Alertnativt att läsa enbart en 
eller två teoretiska kurser. Jag tror också att avtalet och kontakten mellan 
koordinatorerna på universiteten kan förbättras.  
 
För den som vill se fler bilder eller läsa om mitt vardagsliv i Santiago tipsar jag 
om den blogg jag skrev under dessa fyra månader; www.insantiago.blogspot.com 
 
 

http://www.insantiago.blogspot.com/

