
 

 

Ivalo & Minik Fondens legat til mit fem måneder lange udvekslingsophold i Norge har været en uundværlig 

støtte til en ubeskrivelig stor oplevelse. Under mit ophold har jeg været i klinik på et norsk hospital som en 

del af medicinstudiet i København. 

Man kan hurtigt gro fast når man læser mange år i Danmark. Et udvekslingsophold er en fantastisk måde at 

holde gejsten oppe og få nogle helt nye input, som kan tages med videre i karrieren og i livet.  

I Norge har jeg fået nogle værdifulde erfaringer og praktiske færdigheder fra et sundhedsvæsen, som har 

mange ligheder med både det danske og det grønlandske. Der var meget som virkede genkendeligt, enda 

hjemligt. Samtidigt var dét at være på et norsk hospital som at træde ind i en helt ny verden, ikke mindst på 

grund af min egen rolle som gæstestuderende. Det krævede en stor tilpasning , hvilket har været ganske 

udfordende til tider. Jeg tror, at oplevelsen har gjort mig mere ydmyg på nogle punkter og mere selvsikker 

på andre. I sidste ende synes jeg, at det har været indsatsen værd, og de de gode oplevelser vejer absolut 

tungest. 

Jeg har uden tvivl lært meget af nordmændene – fagligt og menneskeligt. Et venligere, varmere og mere 

hyggeligt folk kan man næppe ønske sig. Og jeg vil vove at påstå, at nogle af nordmændene har lært en 

masse om Grønland ved at møde mig! Kendskabet til Grønland i Norge er meget begrænset og rimeligt 

ensidigt, men dette ændres hurtigt, når mennesker mødes og taler sammen. Udveksling betyder desuden 

altid et møde med folk fra hele verden, ikke kun værtslandet. Jeg har været så heldig at få gode venner fra 

steder, jeg knap nok havde hørt om før, i alle afkroge af verden. 



Et udvekslingsophold kan til tider virke som et uoverskueligt projekt. Tusinde deadlines, formularer, 

attester, blanketter og e-mails som skal skrives. Transport, bolig, nye venner – og altid at skulle fungere på 

sit andet, tredje eller endda fjerde sprog. Ofte kan alt det praktiske føles som et fuldtidsarbejde i sig selv. 

Derfor er en sammenhængende økonomi helt afgørende for, at et sådan ophold kan blive en succes.  

Takket være legatet fra Ivalo & Minik Fonden har jeg kunnet fokusere på de vigtige ting under mit ophold: 

Det faglige udbytte og mødet med nye mennesker og et nyt land. Det har givet mig mulighed for at opleve 

Norge på en helt anden måde, og ikke mindst at se andet og mere end blot hospitalet og de tunge bøger.  

 

 

Kathrine Naaja Rasmussen 

 


