
 
 
 
 

 

Švedska, Örebro – julij 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Eva Nike Cvikl 

Čas izmenjave:  

od 29. 6. do 24. 7. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Örebro je čudovito malo mesto v osrednjem predelu Švedske, enostavno dostopno z avtobusom in z 

vlakom iz dveh največjih Švedskih mest – približno 2 uri in pol vožnje iz Stockholma in približno 3 ure 

vožnje iz Gothenburga. Mesto ima okrog 140.000 prebivalcev, mestno jedro pa krasi zanimiv grad 

Örebro, ki arhitekturno slikovito prikazuje različna obdobja dograjevanja in na ta način tudi pomembne 

mejnike švedske zgodovine. V samem mestu je veliko parkov in zelenih površin, v okolici pa neokrnjena 

narava, veliko jezer in naravnih letnih kopališč, naravnih parkov, pašnikov in pohodniških poti.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo sem komunicirala z lokalnimi organizatorji preko elektronske pošte. Vse obveščanje je 

bilo zelo korektno in ažurno, prejela sem vse potrebne informacije na strukturiran in jasen način. Oglasili 

so se mi tudi iz bolnišnice, kjer sem opravljala prakso, in me že vnaprej obvestili o poteku dela v 

bolnišnici. Pred odhodom na izmenjavo so lokalni organizatorji ustvarili tudi Facebook skupino, v kateri 

sem lahko spoznala tudi ostale incoming študente ter kjer je potekala naša komunikacija tekom 

izmenjave. 

Zelo dobro odziven je bil tudi nacionalni vodja izmenjav na Švedskem, saj sem zaradi zapleta s štipendijo 

potrebovala žigosan izvod povabilnega pisma dan pred odhodom, in je to zame uredil, skeniral in poslal 

v roku 30 minut.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Že pred prihodom sem se z receptorko dogovorila, da me počaka na avtobusni postaji, ko se pripeljem 

iz Stockolma. Po prihodu me je tudi spremljala do nastanitve, ter mi razložila vse nujno potrebne 

informacije. Tekom celotnega meseca so receptorji zelo dobro organizirali vse prostočasne aktivnosti, 

nas pravočasno obveščali, se hitro odzivali na vse naše težave in vprašanja ter nam bili praktično zmeraj 

na voljo. 



 
 
 
 

 

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanjena sem bila v zasebnem stanovanju, kjer sem imela svojo sobo s souporabo dnevnih prostorov, 

kuhinje in kopalnice. V stanovanju je z mano živela še ena izmed študentk na izmenjavi ter lokalni 

študent, ki sicer skupaj s cimri tam prebiva. Stanovanje je bilo čisto, svetlo in lepo opremljeno, imelo je 

tudi malo dvorišče. Nahajalo se je na sprehajalni razdalji do vseh bistvenih točk v mestu (15 minut do 

bolnišnice, 15 minut do železniške postaje, 25 minut do mestnega jedra). 

Prehrano sem v veliki meri dobila v bolnišnici – vsak delovni dan sem v bolnišnični restavraciji prejela 

sveže pripravljeno dnevno kosilo, sicer pa sem tudi zajtrkovala vsak dan v skupinski sobi na oddelku, 

kjer imajo zaposleni zjutraj zajtrk in kavo. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Že pred samim obiskom sem izvedela, da sem razporejena na oddelek Psihiatrije, kar sem tudi navedla 

kot svojo prvo izbiro. Znotraj oddelka za psihiatrijo sem prakso opravljala na oddelku PIVA, kjer je 

potekala intenzivna psihiatrična obravnava, ter na urgentnem psihiatričnem sprejemu, kamor so 

pacienti lahko prišli po nujno pomoč. Oba oddelka sta bila zame najbolj primerna, saj ob prihodu nisem 

govorila švedskega jezika, in bi zato bila poglobljena obravnava pacientov zame nemogoča. Na 

oddelkih PIVA in urgentne psihiatrične službe pa so potekali v glavnem krajši razgovori s pacienti ter 

preglovanje medicinske dokumentacije, naročanje preiskav ter izvedba in interpretacija osnovnih 

diagnostičnih preiskav, za kar znanje jezika ni bilo nujno potrebno.  

 

Takoj ob pričetku dela v bolnišnici sem se spoznala s študentom, ki je bil ves prihajajoči mesec moj 

spremljevalec pri delu v bolnišnici. Delala sva v paru predvsem z namenom jezikovnih težav, saj sem 

občasno potrebovala prevode razgovorov in dokumentacije. Kljub temu sem se uspela naučiti veliko 

jezika, in tako sem lahko zadnja dva tedna izmenjave sodelovala že na vseh aktivnostih na oddelku. 

 

Jutro se je vedno začelo s skupinskim druženjem s preostalimi zaposlenimi na oddelku v timski sobi, 

čemur je sledila predaja informacij o pacientih in poročanje nočne dežurne službe. Sestanke je vodil 

glavni oddelčni zdravnik, ki je za vsakega pacienta pregledal terapijo, zadnje rezultate laboratorijskih 

in drugih diagnostičnih preiskav ter odredil obravnavo za tekoči dan. Nato je bilo vsakemu izmed 

zaposlenih na oddelku (mednje sem spadala tudi sama, čeprav nisem bila zaposlena ampak samo na 

študijskem obisku) dodeljeno delo. Moje zadolžitve, ki sem jih opravljala v mesecu dni na izmenjavi, so 

bile: opravljanje preiskovalnih in terapevtskih pogovorov s pacienti, spremljanje dokumentacije, 



 
 
 
 

 

izvajanje rutinskih preiskav pred terapevtskimi posegi (celotni telesni pregled, nevrološki pregled, 

jemanje krvi za laboratorijske preiskave, elektrokardiografija), spremljanje oddelčnega zdravnika in 

drugih mentorjev pri njihovem delu, izvajanje elektrokonvulzivne terapije pod nadzorom mentorja. 

 

Največja pridobitev na področju strokovnega znanja je bilo srečanje z elektrokonvulzivno terapijo (EKT), 

ki se v Sloveniji ne izvaja, v tujini pa ponovno prihaja v ospredje kot učinkovita in napredna terapevtska 

tehnika pri številnih duševnih motnjah. Na lastne oči sem lahko videla učinkovitost terapije in primere 

pacientov, ki jih je zdravnikova odločitev o uporabi EKT rešila pred verjetno doživljenjsko invalidnostjo 

pod bremenom bolezni.  

 

Mentorstvo 

Kot moja primarna mentorja sta delovala oddelčni zdravnik ter študent, ki je delal z mano v paru. Pod 

njunim vodstvom sem predelala tudi teoretično literaturo, ki sta mi jo priporočila in se je navezovala na 

delo na oddelku, ter se o tem z njima pogovorila. Prav tako sta me vodila pri učenju medicinske 

terminologije v švedskem jeziku. Moje delo na oddelku je bilo pomembno olajšano ravno zaradi pomoči 

študenta, ki je z mano preživel praktično vsako minuto dela na oddelku in ki mi je v okolju bolj 

neformalnega odnosa sproti razlagal številne posebnosti švedskega zdravstvenega sistema, 

organizacije dela, podrobno zdravstveno zgodovino posameznih stalnih pacientov, terapevtske navade 

in odločitve ter tudi splošne stvari o življenju in delu na Švedskem. 

 

Socialni program 

Lokalni organizatorji so odlično izvedli družabni program. Že pred prihodom ter nato ponovno ob 

prihodu smo prejeli urnik vseh družabnih aktivnosti, o dodatnih aktivnostih pa smo se sproti dogovarjali 

tudi preko Facebook skupine.  Dneve smo tako preživljali ob druženju v naravi, igranju tradicionalnih 

švedskih iger na prostem, obisku jezera in planin ter zabavi v vodnem in notranjem zabaviščnem parku. 

Spoznali smo se s posebnostmi švedske kulture in z njihovimi nacionalnimi jedmi in tradicijami. Skoraj 

noben dan ni minil brez družabne aktivnosti. Študenti, ki smo bili na izmenjavi, smo se med seboj zelo 

povezali, k čemur pa je botrovala tudi majhna velikost skupine – bilo nas je zgolj 12, ter dejstvo, da smo 

bili vsi nameščeni na sprehajalni razdalji eden od drugega. 

Na oddelku psihiatrije je sicer delalo tudi veliko švedskih študentov, ki so me zelo gostoljubno sprejeli 

medse in me vključili v vse njihove običajne družabne aktivnosti. Zmeraj sem bila povabljena zraven in 

prav tako so se zmeraj potrudili, da so me vključili v njihovo družbo in zaradi mene tudi govorili v 

angleščini. Govorica, da Švedi težko sprejmejo tujce, sploh ne drži! So izjemno prijazni in sprejemajoči. 



 
 
 
 

 

Prevoz 

Na Švedsko sem letela z letalom in sicer iz Gradca v Stockholm, nato pa sem se v Örebro peljala z 

medmestnim avtobusom. Na vse izlete znotraj države smo se vozili z avtobusi. Železniške in avtobusne 

povezave so zelo dobre, vendar tudi zelo drage. Za ugodno ceno je potrebno vozovnice kupiti več tednov 

vnaprej, saj nato cena narašča. Med posameznimi kraji obstajajo tudi posamezne nizkocenovne linije, 

zato je potrebno kar pobrskati po spletu pred nakupom. 

Znotraj mesta Örebro javnega prevoza nismo uporabljali, saj so bile vse lokacije na hodni razdalji, je pa 

na voljo kvaliteten avtobusni prevoz, ki ga je mogoče plačati kar s kreditno kartico na sami vožnji. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Odlično organizirana izmenjava, tako v strokovnem kot v družabnem smislu. Poletje na Švedskem je 

izjemna izkušnja, saj so na voljo številne aktivnosti v čudoviti naravi, ljudje pa so topli, prijazni in 

gostoljubni. Vsekakor bi priporočila vsakomur! 

 

Približna razdelitev stroškov 

Povratna letalska karta Gradec – Dunaj - Stockholm/Stockholm  - Munich - Gradec: 235 € 

Avtobusni prevoz Stockholm – Örebro – Stockholm: 40 € 

Družabni program: 50 € (Nisem se udeležila nacionalnega vikenda v Stockholmu, ki bi stal dodatnih 150 

€) 

Prehrana in življenjski stroški: 150 € 

Zasebni stroški, zabava: 100 € 

Skupno: 340 € na sami izmenjavi, 235 € prevoz 

 

  



 
 
 
 

 

 

Slika 1: Stockholm 



 
 
 
 

 

 

Slika 2: Psihiatrična bolnišnica Örebro 

 

Slika 3: Grad Örebro 



 
 
 
 

 

 

Slika 4: Naprava za izvajanje EKT 

 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 5: Jezero na pohodniški poti Ånnaboda – Suttarboda 

 

Slika 6: V bolniščničnih uniformah s preostalimi "zdravnikovimi pomočniki", läkarassistenter. 



 
 
 
 

 

 

Slika 7: IFMSA študenti na ogledu mesta Örebro 


