
 
 

    

ŠVEDSKA, STOCKHOLM – julij 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: Tjaša Hertiš (tjasa.hertis@gmail.com, GSM: 070 308 301) 

Čas izmenjave: od 27. 6. 2016  do 22.7. 2016 

Kraj izmenjave 

Stockholm je prestolnica in največje mesto Švedske. Mesto se razprostira preko štirinjastih otokov na 

obali Baltika (po tem je tudi dobilo vzdevek Benetke severa oz. »Venice of the North«). Velja za 

kulturno, medijsko, politično in ekonomsko središče. V mestni koncertni dvorani in v mestni hiši 

»Stockholm City Hall« letno gostijo podelitev Nobelovih nagrad. Stockholm je tudi znan po najboljših 

univerzah v Evropi, kot so »School of Economic, Karolinska Institute in Royal Institute of Technology«. 

V času izmenjave sem delala v univerzitetni bolnišnici Karolinska, Solna na oddelku za Pediatrično 

kirurgijo. Mesto in ljudje ti v mesecu dni zelo prirastejo k srcu. 

Viza 

Viza ni potrebna, saj je Švedska članica Evropske unije.  

 

Zdravje 

Zahtevajo negativen test na MRSA (opravljen 2 tedna pred prihodom). Za zavarovanje je dovolj 

evropska kartica. Zdravila, katera bi potreboval v svoji »osebni« lakarni so enaka kot v Sloveniji. 

 

Varnost 

Država je zelo varna. Javni prevoz funkcionira brezhibno. Zvečer je načeloma varno hoditi naokrog. 

Primerja se lahko z razmerami v Sloveniji. 

 

Denar 

Na Švedskem uporabljajo švedske krone (SEK). Menjalni tečaj z evrom je 1 € = 9,5 SEK. Najbolje je 

denar dvigovati na bankomatih ali preprosto plačevati s kreditno kartico.  
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Prevoz 

Na destinacijo sem prispela z letalom na letališče Arlanda Stockholm (severno od Stockholma) in od 

tam vzela avtobus podjetja Flygbussarna. Povezave z letališčem in centralno postajo v Stockholmu so 

zelo pogoste, karto kupiš na licu mesta in za prevoz odšteješ približno 10 evrov v eno smer, potuješ pa 

približno 50 minut. Možen je tudi prevoz s taksijem ali hitrim vlakom, kar je sicer hitreje, ampak tudi 

dražje. Ob prihodu na centralno postajo v Stockholmu sem si ob pomoči kontaktne osebe takoj kupila 

mesečno karto za 85 € v Pressbyranu, katero sem lahko uporabljala neomejeno za ves mesntni prevoz 

(avtobus, metro, tramvaji, nekatere ladje). Ime kartice je SL kartica in z njo je možen tudi zastonj 

prevoz nazaj na letališče. Ob vhodih v podzemne železnice so na voljo informatorji. Informacije 

povezav je z lahkoto pridobiti preko spleta ali map na postajah. Prometne povezave so dobre, lahko 

dosegljive in prihodi/odhodi prevoza točni. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija pred izmenjavo je potekala gladko. Vse potrebne informacije sem pridobila v 

predpisanem roku. Organizatorji so me kontaktirali preko maila in preko facebook skupine. Pred 

prihodom nam je organizacijska ekipa IFMSA pripravila tudi skripto z vsemi potrebnimi informacijami 

in odgovori na morebitna vprašanja. Na moja vprašanja so odgovarjali hitro in efektivno. Z njihovo 

pomočjo sem se počutila pripravljena na odhod. Vse skozi so bili zelo prijazni in ustrežljivi.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na centralni avtobusni postaji v Stockholmu in me pospremila do 

nastanitve. Na dan pričetka dela v bolnišnici nas je pet študentov, ki smo bili dodeljeni za Karolinsko 

bolnišnico, pospremila ta ista kontaktna oseba in nas predstavila predstojniku oddelka oz. našemu 

mentorju. Kontaktno osebo sem videla vsaj enkrat na teden, saj je pomagala pri organizacji 

socialnega programa. 

 

Nastanitev  

Nastanjena sem bila v študenskem domu Karolinskega Inštituta t.i. PAX-u, Solna z ostalimi 

petintridesetimi LEO in LORE študenti ter stalnimi študenti/mladimi z zaposlitvijo. Živela sem v dobro 



 
 

    

opremljeni, sicer nekoliko starejši, enoposteljni, prostorni sobi z lastno kopalnico in skupno kuhinjo. 

Stanje kopalnice in kuhinje je bilo dobro. Za red in čistočo smo morali poskrbeti sami. Oddaljenost od 

bolnišnice »Karolinska hjukhuset« je bila približno 15 minut z avtobusom. Lahko sem zelo hvaležna, da 

sem bila sprejeta v Karolinsko bolnišnico, saj je bila oddaljenost od študenskega doma v primerjavi z 

ostalimi bolnišnicami v Stockholmu najkrajša in avtobusna postaja zelo blizu študentskega doma. 

Posebej mi je bilo všeč, da smo vsi IFMSA študentje živeli v istem študentskem domu in smo se lahko 

veliko družili. Pravtako mi je bilo všeč, da sem imela svojo sobo in kopalnico. Nekoliko v nos mi je šlo, 

da senčila na oknu niso dovolj zatemnila sobe, kar je pomenilo zgodnje zbujanje s soncem ob 3:30 

zjutraj, ob tem da je sonce zašlo ob 22h ;). (S časoma se privadiš in noči postanejo nekoliko daljše ;)). 

Prehrana 

Prehrana je bila zagotovljena v bolnišnični menzi, za katero smo vsak teden dobili kupone. Kosilo je 

bilo organizirano po principu »ruski bifet« in »all you can eat oz. all you can fit on the plate« ;) in me 

je vsekakor nasitil. Vsak četrtek je bil »pancake day«, kar je pomenilo, da smo dobili poleg glavnega 

menija tudi palačinke z marmelado in smetano ter vsak petek podaljšana »fika«, kar pomeni različni 

keksi ob kavici, ki ti je pripadala vsak dan ob kosilu. Hrana je bila raznovrstna, primerna za različne 

preference in kar mi je bilo zelo všeč – tradicionalno obarvana npr. ni bilo dneva brez rib. Zajtrke in 

malice sem imela pravtako zastonj in zelo dobre, saj so me zdravniki in sestre zelo zelo lepo sprejeli 

medse, kar je pomenilo vsakodnevni tipični švedski zajtrk po končanih jutranjih sestankih in 

neomejene količine kave »fika«. Večerje smo si po navadi študentje skuhali skupaj oz. šli jest v 

restavracije (pozor: hrana v restavracijah je draga).  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Po predhodno izraženi želji in prijavi za delo na pediatričnem oddelku, so mojo željo upoštevali in me 

dodelili na oddelek za otroško kirurgijo. Poleg mojega primarnega dela na kirurškem oddelku sem 

imela priložnost krožiti tudi po drugih oddelkih otroške klinike in se spoznati s tamkajšnjim delom. 

Tako sem v okviru enomesečne izmenjave pod mentorstvom različnih mentorjev obiskala in videla 

način dela še na oddelku za intenzivno oskrbo otrok (BIVA), oddelku za neonatologijo in pediatrični 

urgenci. Pod nadzorom mentorja sem smela asistirati pri operaciji, narediti klinični pregled otroka in 

anamnezo. Dan na oddelku se je pričel ob 7:30 z uvodnim sestankom, kjer je tekla beseda o primerih, 



 
 

    

ki so bili obravnavani prejšnjo noč in o prihajajočih operacijah za tekoči dan. Ta sestanek je trajal 

približno do 8:00. Nato je sledil sestanek s pediatričnimi radiologi, kjer so skupno debatirali aktualne 

primere pacientov. Odvisno od dneva je bil na sporedu tudi sestanek s pediatričnimi internisti, pediatri 

na intenzivnem oddelku in neonatologi (odvisno od primerov pacientov). Kar je trajalo nadaljnjih 15-

30 minut. Po teh sestankih je bila na sporedu kratka pavza, kjer smo še enkrat v sproščenem vzdušju 

ob kavi »fika« debatirali o primerih in delu. Po tem je sledila vizita ob približno 9:00. Zdravniki, ki so 

vodili izmenjave so se izmenjavali, odvisno od tega ali so imeli tisti čas predvidene operacije ali ne. Po 

opravljeni viziti, ki je trajala približno dve uri, smo opravili nekaj ambulantnih posegov ali pa odšli v 

operacijsko dvorano, kjer so nas čakale operacije. Prisostvovala sem pri različnih operacijah, od 

pogostih operacij kot so operacije kile do operacij zelo redkih anomalij kot na primer aplazija 

diafragme pri novorojenčku. Po kosilu so spet sledile operacije vse do približno 15:30 ure, odvisno od 

zahtevnosti operacije in dneva. Delo je potekalo od ponedeljka do petka s pričetkom ob 7:30 in 

predvidenim zaključkom ob 15:30. V času izmenjave sem posebej pozorno sledila primeru pacienta, 

katerega bolezen in potek zdravljenja sem morala kasneje opisati in oddati v izobraževalne namene 

na moji matični fakulteti. En teden sem delala prav tako na urgentnem oddelku za pediatrijo. 

Vsebinski potek dela je bil nekoliko drugačen v primeru z delom na kirurškem oddelku. Na urgenco so 

prihajali otroci z raznovrstnimi patologijami, tako internističnimi kot kirurškimi. Na tem oddelku sem 

tudi delala v nočni izmeni, kar je pomenilo pridobitev še več izkušenj, saj je bilo pacientov v tem času 

zelo veliko. Na oddelku za urgenco so bili najpogostejši pacienti z gastrointestinalnimi problemi ali 

respiratornimi obolenji. 

 

Mentorstvo 

Dodeljena sem bila dvema glavnima mentorjema, saj je bila moja uradna mentorica na dopustu. Eden 

izmed mentorjev je bil starejši izkušen zdravnik in druga mentorica mlada zdravnica (kandidatka za 

specializantko otroške kirurgije). V glavnem so pa bili moji mentroji vsi zdravniki na oddelku. Zelo so 

se zavzemali zame, da mi je bilo zanimivo in prijetno v njihovi sredini. Opazila sem, da imajo zelo 

enakopraven odnos do študentov in drugih kolegov. Več o mentorstvu sem že zapisala pod kategorijo 

»Delo v bolnišnici«.  

 

Socialni program 



 
 

    

IFMSA Švedska se lahko pohvali z pestrim in dobro organiziranim socialnim programom. S strani 

IFMSA (LEO in LORE študentje) je bilo organiziranih dosti zabav, piknikov s tradicionalno »fika«, kar 

pomeni druženje ob kavi in pitah, tipičnih švedskih slaščicah, bombonih iz lakric..., welcome dinner z 

njihovo tradicionalno torto iz rib (v bistvo en velik sendvič), International Food & Drinks day (v 

sodelovanju z študenti na izmenjavi), raznorazni ogledi kot npr. ogled »The Royal Armay« Muzeja, 

ogled Drottningholm palače, vožnja z ladjo med čudovitimi Archipelago otočki, voden ogled po 

starem mestnem jedru, družabne igre Swedish games, Pub crawl, FIFA gaming....In ne navsezanje 

izlet s križarko v Helsinke s drugimi IFMSA študenti na izmenjavi drugod po Švedskem. V kolikor za 

določen dan ni bilo v naprej predvidenih socialnih aktvivnosti, smo si jih študentje izmislili kar sami 

(skupno kuhanje večerij, igranje nogometa, iskanje pokemonov, nočno skaknje v morje ob 

študentskem domu, kartanje, izlet na otok Gotland in v kraj Sigtuna ter Uppsala v lastni režiji...). Bilo 

je dosti druženja in sklenila so se številna prijateljstva. Študentje na izmenjavi so bili med najbolj 

motiviranimi, organiziranimi in zanimivimi ljudmi, kar sem jih imela priložnost spoznati.  

 

 

Splošna ocena izmenjave 

Zasluži si oceno odlično. Počutila sem se zelo lepo sprejeto; ljudje, narava in kultura je zelo všečna. 

Tekom izmenjave sem doživela veliko zanimivih in poučnih stvari in spoznala čudovite ljudi s celega 

sveta. Delovno ozračje v bolnišnici je prijetno in oskrba pacientov na visokem nivoju. Socialni program 

je bil pester in dobro organiziran. Tekom enomesečne izmenjave sem pridobila veščine pregleda 

kirurških pediatričnih bolnikov, asistiranja pri operacijah, komunikacije v delovni skupini in s s starši 

ter otroci. Veliko sem se naučila opazovati ljudi in njihove reakcije. Nad medosebnimi odnosi med 

zdravniškim osebjem in njihovega odnosa do pacientov ter staršev sem bila navdušena. Drug do 

drugega so bili zelo prijazni, korektni in potrpežljivi, vzeli so si čas za pacienta in pogovor. Oskrba 

pacienta je bila usmerjena k bolniku. Upam oziram verjamem, da sem se naučila tudi nekaj teh 

socialnih veščin, saj so neizmerno pomembne pri delu z bolniki. 

 

Potrebnik 

Na izmenjavo je esencialno, da vzameš zelo zmogljiv telefon ;), ki ti lahko služi kot dober fotoaparat, 

saj boš želel/a hitro fotografirati dosti zanimivih stvari (npr. skakljanje malih zajčkov v parku pred 



 
 

    

bolnišnico), uporabljati za nemoteno komunikacijo z ostalimi študenti (ažurnost na watsapp-u in 

facebook-u je bila zelo zelo potrebna in pomebna, saj se je večino dogovarjanja odvijalo preko teh 

pogovorov in dogajalo se veliko :D) in seveda mobilni paket z dovolj interneta ;). 

 

Približna razdelitev stroškov 

Stroški prevoza (letalo, avtobusni prevoz do nastanivne, mesečna vozovnica): 250 € 

Družabni program organiziran s strani IFMSA (vikend v Helsinkih (35€), Archipelago tour, ect.,): 50 € 

Prehrana: 120 € 

Sprotni stroški (npr. vstopnice v muzeje, prireditve, izleti v lastni režiji...): 140 € 

Skupno:  560 € 

 

  



 
 

    

 

 

Slika 1: IFMSA kolegi in otroški kirurgi, s katerimi sem delala v bolnišnici Karolinska, Solna, Stockholm 



 
 

    

 

Slika 2: Nekaj utrinkov organiziranega socialnega programa s strani IFMSA 



 
 

    

 

Slika 3: Napis: "You don't need me anyway & äntligen fri"- gre se za torti, ki ju je spekla moja super mlada mentorica po svoji 
prvi samostojni odstranitvi slepiča (äntligen fri v slovenščini pomeni, končno svoboden! ;) :D. Kot se iz fotografije, da razbrati 
je bolnišnica posvečena v čast svetovno znani švedski pisateljici otroških zgodb – Astrid Lindgrens. FÅGELVÄGEN »ptičje poti« 
(hiter prehod med oddelki). 



 
 

    

 

Slika 4: Drottningholm vrt in kraljeva palača, ena izmed odštekanih podzemnih železnic v Stockholmu, Mozaik Kraljice jezera 
Mälaren, ti. Stockholm v človeški podobi v zlati dvorani, kjer se odvija vsakoletni slavnostni ples ob podelitvi Nobelovih 
nagrad v Mestni Hiši v Stockholmu. 



 
 

    

 

Slika 5: Pogled na stari del mesta Stockholm 



 
 

    

 

Slika 6: Gotland, otok južno od Stockholma (izlet v lastni režiji z IFMSA kolegi) 



 
 

    

 

Slika 7: Izlet v Uppsalo (lastna režija z IFMSA kolegi) 



 
 

    

 

Slika 8: Izlet v Helsinke (organiziran s strani IFMSA Sweden) 

 


