
 
 

    

Finska, Oulu – julij 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Andreja Kogelnik, 5. letnik (andreja.kogelnik@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31. 7. 2018 

 

Oulu 

Lega, velikost in kratek opis zanimivosti mesta (po čem je mesto znano). Prosim ne opisuj zgodovine in 

gospodarstva mesta – bolj cenimo tvojo lastno predstavo mesta kot predstavitev iz wikipedije. 

 

Viza 

Finska je v EU, viza ni potrebna. 

 

Zdravje 

Za Oulu je potreben negativen MRSA test. Šla sem na NLZOH, kjer sem po čisti sreči naletela na dr. 

Goleta in mu objasnila situacijo. Po njegovem mnenju morajo biti testi za študente medicine, ki gredo 

opravljat študijsko prakso v tujino na račun NLZOH. 

Nekatera mesta na Finskem zahtevajo bolj specifična testiranja (Helsinki in Tampere mislim, da le 

MRSA), zato se je ponavadi tja potrebno odpraviti prej (5-7 dni, na njihove stroške), da se lahko 

opravijo vsa testiranja. MRSA test ne sme biti starejši od enega meseca. V kolikor se vam na NLZOH 

ne uspe dogovoriti za brezplačno testiranje, je dovolj le negativen bris nosu, žrelo ni potrebno. 

 

Varnost 

Kako varna je država? Kako varna je uporaba javnih prevoznih sredstev? Lahko brez pomislekov hodiš 

zvečer naokrog? Na kaj moraš biti pozoren, da se ti ne bo kaj zgodilo? 

 

Denar 

EURO. Kje boste dvignili denar je odvisno od provizij vaše banke.  

 

Prevoz 



 
 

    

Finska-> najlažje z letalom. Do Tampera leti iz Budimpešte Ryanair. Ampak le do 28.6. in potem od 

septembra naprej. Finnair leti direktno iz Ljubljane. Turkish se iz Ljubljane ali Zagreba ustavi v 

Istanbulu-precej ugodna varianta, ampak skoraj v vseh primerih v eno stran čakaš 24 ur v Istanbulu, 

ker se letali ravno zamenjata. Norwegian ima nore cene iz Benetk. Jaz sem se odločila za opcijo 

München-Helsinki s KLM zaradi spleta okoliščin. Skupaj s prtljago sem za karte (prestop v 

Amsterdamu) odštela 170€. Iz Helsinkov vozi v vsa večja mesta avtobus. Avtobus je pametno 

rezervirat ASAP, ker imajo enako »foro« kot letala. Torej, prvih 5 sedežev je 15€, naslednjih 10 je 30€, 

potem pa 40-60€. Avtobus sem rezervirala s ponudnikom Matkahuolto. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Ok, to je bilo pa mizerno. 1.- moj CA je bil potrjen v začetku junija (izmenjavo sem začela 1. Julija).  

Information package smo prejeli 16. 6. Takrat mi načeloma niti ni pomagal več. Prav tako so mi 

takrat dodelili mojo kontaktno osebo. Saj ne rečem, Finci so bili ves čas res prijazni, ampak po mojih 

občutkih precej nesposobni/brez izkušenj, ker je bilo treba vsako informacijo potegnit iz njih.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Prišli so me iskat na avtobusno postajo, ostali dve punci, ki sta prišli v Oulu z letalom so prišli ponoči 

iskat na letališče. Peljali so me do stanovanja in bili dejansko cel mesec prisotni. Glede na to, da smo 

bile na izmenjavi samo tri, so vse kontaktne osebe in obe LEOta z nami preživljala vsaj 2-3 dneva na 

teden. Včasih več. Odvisno od aktivnosti. 

 

Nastanitev  

Živela sem v stanovanju študenta, ki je prakso opravljal v drugem mestu. Stanovanje je imelo svojo 

kuhinjo, kopalnico, pralni stroj, TV, dvojno posteljo, zelo temne zavese, savno, pustil mi je svoje kolo, 

imela sem dostop do hrane, ki jo je pustil v stanovanju, vrhunsko pač. Bolnica je bila čez cesto. 

Dejansko sem imela od vhoda bolnice do svojega oddelka daljšo pot, kot do bolnice same. 

 

Prehrana 

Hrana je v eni od dveh (mogoče več, mi smo jedli v teh dveh) menz v bolnici. Hrana je dobra. 

Testenine in krompir so večinski del menija. Glede na to, da je bilo samopostrežno, težav z lakoto 

nisem imela.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 



 
 

    

Delo je bilo prvih 14 dni super. Dejansko sem ostajala po 10 ur in šla tudi po sobotah, ker je bilo res 

zanimivo. Po tem so se me vsi že malo navadili in malo »pozabili« govoriti angleško, tako da sem se 

malo bolj dolgočasila. Samostojnega dela načeloma ni bilo, večinoma ker so se specialisti vsak teden 

menjali in sem se morala vsak teden na novo predstavljati, specializantka s katero sem hodila okoli, 

pa je sama želela delati/vaditi večino stvari, ki so se morale narediti, tako da neke večje priložnosti 

nisem dobila. So mi pa na viziti predstavili pacienta v angleščini in kasneje smo komentirali slikovne 

preiskave in plan zdravljenja.  

 

Mentorstvo 

Večinoma opisano zgoraj. Vsi so bili zelo prijazni, je pa malo nerodno, da je čas dopustov in so vsi 

precej zaposleni. Vsi zdravniki govorijo angleško,enako velja za večino sester in pacientov. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil NFDP prvi ponedeljek pri eni od LEOv. Pripravili so ga zelo dobro, ampak ker 

tudi finski študenti delajo v bolnišnici, se je končal ob 19.30. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Bilo je ok. Napaka je bila, da sem izbrala julij. Nastanitev 5, bolnica 3-4, socialni program 1. 

Potrebnik 

Dežni plašč in nepremočljive hlače. Rafting in suppanje je velik del njihove kulture. Šotor in spalka tudi 

ne bosta zgrešena. Čevlji za pohodništvo. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Karta 170€ (Munchen-Helsinki-Munchen), avtobusna karta 15€ (Helsinki-Oulu)  

Hrana je v bolnici, restavracije so no go..~20€ za manjši obrok. Trgovine so malo dražje kot pri nas. 

Couchsurfing je zelo razvit na Finskem, tako da ga uporabljajte, če imate namen potovat. 

 



 
 

    



 
 

    



 
 

    



 
 

    

 
 

------------------ 

SPLOŠNA NAVODILA: Poročilo naj vsebuje vsaj 4 slike s kratkim opisom (+ te slike tudi ločeno priloži 
v e-mailu), ki najbolje orišejo celotno izmenjavo. Fotografije bodo lahko uporabljene v propagandni 
namen. POMEMBNO: poročila so namenjena predvsem za prihodnje generacije, zato se pri poročilo 
potrudi!  

 

Poročilo shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – ime in priimek (npr: NEMČIJA, 
BERLIN – Jaka Novak. V primeru, da si šel/šla na raziskovalno izmenjavo -  NEMČIJA, BERLIN 
(raziskovalna izmenjava) – Jaka Novak 


