Reisebrev
fra Perth,
Australia
Etter en noe kort sommerferie i Norge
pakket jeg, med bekymring for kilobegrensningen, for et semester i Perth, Australia og satte kursen mot andre siden av
jordkloden. Jeg skulle på utveksling og
være borte fra alle kjente og kjære i fem
måneder. Edith Cowan University skulle
nå være ”min skole”; forelesninger, tutorials, øvelsesavdeling og praksis var på
timeplanen. Det skulle vise seg å bli et
uforglemmelig semester.
Midten av juli landet jeg i Perth, etter en lang
og slitsom flyreise, lykkelig over endelig å
være fremme. Universitetet hadde innføringsuke for internasjonale studenter, noe som
var nyttig og godt for en ellers så ganske
bortkommen student fra Norge. En drøy uke
senere satte semesteret i gang for fullt. Da
var det bare å hoppe i det med forelesninger,
oppgaver og caser på øvelsesavdeling. Etter
en noe krevende start, befant jeg meg etter
hvert godt plantet midt i den australske universitetshverdagen. Dagene gikk og jeg ble
mer og mer tilfreds med tilværelsen.
Mens ukedagene ble brukt til skolearbeid, ble
helgene fylt med sightseeing og turer både
nordover og sørover. Leiebil var tingen, venstrekjøring var ikke noe problem! Faktisk

over: Edith Cowan University
under: Australia Wildlife - Koala i Caversham
Wildlife Park

verre å komme hjem til høyrekjøring igjen :)
På den måten fikk vi med oss det meste: Pinnacles, Wave Rock, Fremantle, Rottnest Island, Albany, Valley of the Giants og Margaret
River for å nevne noe. Etter som månedene
gikk, ble det også varmere i været og stranda, som for øvrig ikke var mer enn noen få
minutters gange fra leiligheten, ble hyppig
besøkt. Det var godt for en kald, sollengtende
og bleik kropp!:)
Før jeg skulle ut i praksis var det mye som
måtte være i orden. CPR-kurs og forflytningskurs måtte gjennomføres, vaksiner og blodprøver måtte tas, søknader om ulike attester
måtte sendes, medikamentregningstest skulle
bestås og uniform og sko måtte godkjennes.
Da alt det formelle endelig var i orden, etter noe frustrasjon, lite informasjon, men
heldigvis mye hjelp fra veileder, var jeg da
klar for praksis. Jeg var ute i to praksisperioder, hver på to uker. Første på nyfødtavdeling
og siste på barnekirurgisk avdeling. Å praktisere sykepleie der var en ny opplevelse, ikke
bare fordi det var nytt for meg å jobbe med
barn, men også fordi det var annerledes å
skulle kommunisere faglig på et annet språk.
Avdelingene hadde også helt andre rutiner
og regler enn hjemme og hierarkiet var mer
synlig. Praksisperiodene er kanskje det jeg
sitter igjen med som noen av de beste studieminnene. Det var utrolig interessant å jobbe
på disse avdelingene. Jeg fikk god veiledning
og oppfølging og føler jeg sitter igjen med
utrolig mye kunnskap og erfaring.

over: Klar for surfing!
under: Scarborough beach

Da november kom begynte eksamensnervene
å melde sin ankomst. Etter en leseuke var
det klart for to eksamensuker. To eksamener
skulle gjennomføres, og nervene var godt til
stede. Uten grunn egentlig. Til tross for liten
tid (det vil si en eksamen på to og en halv
time og en på tre timer) og fremmed språk,
gikk det over all forventning. Jeg hadde visst
lært mye mer enn jeg selv trodde!
Da siste eksamen var over, i midten av november, var det tid for å ta farvel med
de vennene jeg hadde fått i løpet disse
månedene. Det var tårevåte øyeblikk og
mange klemmer og lovord om å holde kontakten. Tiden jeg hadde igjen før jeg skulle
vende snuten tilbake til gamlelan det, skulle
brukes til å reise. Nå har jeg vært hjemme en
måneds tid og føler at jeg endelig har ”landet” etter et langt og innholdsrikt opphold.
Jeg vil uten tvil anbefale alle som har mulighet til det å benytte seg av muligheten til å
reise ut. Jeg har ikke angret en dag og skulle
gjerne gjort det igjen dersom jeg hadde hatt
muligheten til det. Det har gitt meg så utrolig mye, både faglig og personlig. Hvis jeg
kan bruke en klisjé så vil jeg si at jeg personlig har vokst utrolig mye på dette semesteret. Jeg sitter igjen med unike opplevelser,
kunnskap, minner og venner. Jeg opplever
dette halvåret som meget verdifullt og som
en fantastisk erfaring å ta med videre i livet.

over: Kings Park, et must see i Perth
under: Pinnacles
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