
FAKTA

Hvor:
Afrika: 
Ghana / Kenya / 
Marokko* / Senegal* /  
Tanzania / Togo*

Asien: 
Mongoliet / Sri Lanka

Latinamerika: 
Argentina* / Jamaica / 
Peru*

*Sprogkrav er gældende

Placeringer:
• Hospitaler
• Sundhedsklinikker
• Fødeklinikker
• Privathospitaler

Periode og 
arbejdstimer: 
• Længde:  Fra 2 uger 
• Arbejdstimer: 25+ 
   (Tilpasses timekrav)
• Fleksible afrejsedatoer

Vejleder: 
Vejleder tilbydes 
på næsten alle 
destinationer. 

Vi accepterer aldrig 
en praktikant, hvis 
vi ikke kan opfylde 
læringskravene på det 
pågældende modul!

Kontakt:
info@projects-abroad.dk
+45 42 40 90 20

Klinisk ophold - Jordemoder (Obstetrik)

Fleksibilitet og professionalisme
I Projects Abroad har vi mange års erfaring med at arrangere kliniske ophold 
til jordemoderstuderende. Når den studerende kontakter os, beder vi om et 
engelsk CV samt information om læringskrav for det kliniske ophold / modulet.  
Disse informationer sendes ud til vores samarbejdspartnere for at sikre at 
disse kan imødekommes.

Vi kan tilbyde kliniske ophold på en masse forskellige afdelinger og placeringer 
og kan dermed imødekomme langt de fleste henvendelser. 
Der er også mulighed for at komme på et rotationsforløb hvis dette ønskes. 

I planlægningsfasen kan vi også oprette kontakt til tidligere praktikanter som 
har været afsted på et klinisk ophold og vi hjælper gerne med skabeloner til 
legatansøgninger.

Vi har fleksible afrejsedage og den studerende kan således frit vælge sin 
afrejsedato fra Danmark.

www.projects-abroad.dk

Planlægningsprocessen i 10 trin
1. Inspiration på www.projects-abroad.dk.
2. Den studerende indhenter læringskrav for modulet (på engelsk)
3. Den studerende udarbejder et CV (engelsk).
4. Den studerende kontakter Projects Abroads danske kontor og vedhæfter CV og 

læringskrav på engelsk.
5. Projects Abroad kontakter vores lokale destinationskontor og sikrer at 

læringsmålene kan indfries. 
6. Den studerende tilmelder sig via Projects Abroads hjemmeside og betaler 

depositum på 2950 kr.
7. Klinik-/praktikkontrakt udarbejdes.
8. Den studerende bliver kontaktet af den landeansvarlige Volunteer Advisor, som 

koordinerer de resterende praktiske detaljer.
9. Den studerende rejser ud.
10. Efter hjemkomst: Den studerende evaluerer sit ophold med Projects Abroad og 

modtager diplom samt evt anden dokumentation til den endelige meritansøgning. 

Freemover med Projects Abroad, Vejlederkit 



Kære Vejleder eller Praktikansvarlig
Vedr: Vejlederkit om Freemoverophold med Projects Abroad 

Som bekendt blev der i forbindelse med vedtagelsen af ”Lov om erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser” i marts 2008 etableret nye rammer for en styrket 
internationalisering af uddannelserne.  Formålet er at give de studerende en uvurderlig mulighed 
for at:

• Udvikle sig personligt og fagligt
• Give praktisk erfaring inden for den studerendes uddannelsesfelt
• Øge deres forståelse for andre kulturer og mulighed for dermed bedre at indgå i et globalt 

samfundet, hvor kulturelle forskelle nu optræder på tværs af landegrænser 
• Opnå indsigt i problematikker i udviklingslande
• Styrke de studerendes selvsikkerhed

Mange uddannelsesinstitutioner har allerede gode samarbejdspartnere i udlandet. 

I Projects Abroad bliver vi dog ofte kontaktet af interesserede studerende, som af forskellige 
årsager har valgt at rejse ud på deres kliniske ophold som Freemovers. 
For at alle parter får mest muligt ud af det kliniske ophold søger vi at styrke samarbejdet med de 
studerendes uddannelsesinstitutioner, så vi bedst muligt kan leve op til de faglige krav der er til 
disse Freemovers. 

Planlægningen af et Freemover-ophold
Vi ved at man som Freemover selv skal planlægge sit kliniske ophold og at vejledere som regel kun 
er involveret i den indledende fase, når den studerende forhører sig om mulighederne. 

Vi ved dog også, at I vejledere og studieledere lægger stor vægt på, at de studerende får opfyldt 
deres læringsmål og dermed undgår at blive forsinkede i deres uddannelse. 
Projects Abroad har mange års erfaring med at arrangere kliniske ophold, og ved hvor lang en 
proces dette kan være og den grundighed der kræves. Vi vil gerne gøre denne proces nemmere for 
de studerende.

Vi har derfor sammensat dette vejledningskit, som I kan bruge i forbindelse med rådgivning 
af Freemovers eller lægge frem på kontoret til udlån, så de studerende selv kan søge denne 
information. Vi har også lavet en minibrochure med lignende information til de studerende. 

Vi har forsøgt at gøre det så nemt og overskueligt som muligt. Hvis I har behov for yderligere 
information, så hører vi gerne fra jer.

Med venlig hilsen

Anne Rasmussen Schmidt, Rikke Lizette 
Christensen, & Mette Vinther 
Projects Abroad Danmark

www.projects-abroad.dk



Kan man komme afsted med Projects Abroad på et hvilket 
som helst modul?
Det er som regel kun studieordningen der sætter begrænsninger for, hvornår den 
studerende kan rejse ud på et klinisk ophold. Fra Projects Abroads side kan vi arrangere 
kliniske ophold på de fleste moduler. For at undersøge om vi kan imødekomme 
læringskrav og mål for det kliniske ophold, beder vi altid om at få disse såvel som 
den studerendes CV tilsendt på engelsk inden den studerende ansøger. Disse bliver 
vendt med selve praktikstedet, som skal bekræfte, at den studerende kan få opfyldt 
læringskravene. Først herefter skal den studerende ansøge og en eventuel fælles 
praktikkontrakt udarbejdes.

Kan den studerende få en vejleder/supervisor?
Der vil altid være en Projects Abroad vejleder til stede på destinationen, som den studerende 
kan rette henvendelse til. Derudover kan vi på de fleste destinationer også tilbyde en faglig 
vejleder, som den studerende kan sparre med som led i det kliniske ophold. 

På enkelte destinationer er det dog ikke muligt at få en faglig vejleder. Disse 
destinationer vil således være mest optimale i forhold til de senere moduler, hvor en 
faglig vejleder ikke er påkrævet. Ved kontakt til Projects Abroad undersøger vi altid, om 
en faglig vejleder kan anskaffes, hvis det kræves af det kliniske ophold.

Hvor meget praktisk erfaring / hands-on opgaver får den 
studerende?
Uden en færdiggjort medicinsk uddannelse vil der altid være nogle naturlige 
begrænsninger for hvor meget ansvar og praktisk arbejde den studerende kan udføre. 
Det er altid patienternes ve og vel, der kommer i første række. Dog oplever vi ofte, at de 
studerende får mulighed for flere praktiske opgaver end de gør i Danmark. 

Det er det faste personale på praktikstedet, som afgør hvor meget ansvar de vil 
tildele den studerende. Er der særlige krav til de praktiske opgaver under det kliniske 
ophold, så undersøger vi naturligvis også om disse kan imødekommes. 

Hvor kommer den studerende til at bo?
På de fleste af vores destinationer vil man blive indkvarteret hos en lokal værtsfamilie. 
Det giver mulighed for at blive integreret i lokalsamfundet og få et unikt indblik i 
lokalkulturen. Dermed får den studerende indsigt i landets sociale og familiemæssige 
strukturer såvel som de samfundsmæssige udfordringer. På enkelte destinationer har 
familierne ikke mulighed for at være værtsfamilier og vores frivillige bor i stedet i 
lejligheder. 

Som frivillig i et udviklingsland kommer mange ud for et kulturchok. Dette er én af 
grundene til, at vi stræber efter at indlogere flere frivillige sammen, sådan at man altid 
har andre at dele oplevelserne med. Samtidigt er det sociale liv også en vigtig del af 
opholdet og de studerende får mulighed for at danne sig et internationalt netværk.

FAQ
Freemover med Projects Abroad

www.projects-abroad.dk
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Kan flere studerende rejse afsted sammen på et klinisk 
ophold og bo sammen?
Ja! Hvis flere studerende ønsker at rejse afsted sammen på et klinisk ophold og vil bo 
hos samme værtsfamilie og arbejde på samme projekt, så kan det normalt lade sig gøre. 
Man kan også bo sammen men arbejde på forskellige projekter eller omvendt arbejde 
sammen og bo hver for sig. Vi kan derfor også arrangere at studerende fra forskellige 
studieretninger kan rejse afsted sammen. 

Vil der være andre praktikstuderende?
Der vil som regel altid være andre frivillige til stede på destinationen og på projektet. 
Om de nødvendigvis er studerende som er afsted på et klinisk ophold afhænger af 
destinationen og projektet. Vi sender frivillige ud fra mere end 40 lande, så uanset om 
de øvrige er studerende eller ej, så kan man skabe sig et internationalt netværk.

Hvorfor skal man betale for det og hvad går pengene til?
Projects Abroad er en privat, uafhængig frivilligorganisation, som hverken modtager 
statsstøtte eller bidrag fra religiøse, politiske eller andre interessenter. Dette giver os 
en frihed til at kunne drive vores projekter effektivt og uden eksterne interesser, som i 
sidste ende kan få konsekvenser for dem, som vi søger at hjælpe. 

Dette betyder rent praktisk, at vores arbejde udelukkende er finansieret af de frivilliges 
og studerendes økonomiske bidrag. Pengene som de studerende/frivillige betaler går 
derfor til driften af Projects Abroad som organisation og til vores samarbejdspartnere 
på destinationerne. 

Internt i Projects Abroad går bidraget til: 
• Vores rekrutteringskontorer som rådgiver de studerende/frivillige fra start til slut
• Vores landekontorer der fungerer som 24 timers støtte og sikkerhed for vores 

frivillige lokalt og fører tilsyn med projekterne
• Den inkluderede rejse- syge- og ansvarsforsikring (Se også spørgsmål ”Hvad med 

Forsikring”)
• Vores projektpuljer, som er med til at opretholde vores egne projekter og til 

samfundsnyttige dagsprojekter også kaldet ”Dirty Days”
Eksternt går pengene til vores værtsfamilier, som vi betaler for kost og logi samt vores 
samarbejdspartnere. 

Hvad med forsikring?
I vores projektpriser er inkluderet en omfattende rejse-, syge- og ansvarsforsikring gennem 
engelske Endsleigh Insurance Services Ltd. Denne er obligatorisk, så vi kan sikre at vores 
frivillige til en hver tid er dækket tilstrækkeligt, mens de deltager på projekterne. 

Enkelte uddannelsesretninger kræver desuden en særlig forsikring under kliniske 
ophold. Dette gælder eksempelvis fysioterapistuderende. Hvis dette er et krav for det 
pågældende studie, så skal den studerende selv sørge for at oprette denne ved siden af 
den forsikring du får og er dækket af igennem Projects Abroad.

Udtalelse, anbefalinger og merit?
Efter endt ophold vil den studerende modtage et diplom som bevis for deltagelse. 
Derudover kan den studerende få tilsendt en mere detaljeret udtalelse om projektet og 
de udførte arbejdsopgaver samt en anbefaling til hjælp til den studerendes endelige 
meritansøgning.  Såfremt der er særlige krav til dokumentationen, skal vi blot oplyses 
om dette, så vi kan fremsende den nødvendige dokumentation.
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Hvad indeholder priserne?
Priserne kan ses på vores hjemmeside og indeholder altid følgende:

• Indledende rådgivning samt støtte fra det danske kontor fra start til slut
• Detaljeret planlægning af opholdet med landeansvarlig Volunteer Advisor 

(frivilligkoordinator)
• Personlig MyProjectsAbroad-side efter tilmelding med information om landet, 

visum, pakkelister m.m.
• Omfattende syge-, ansvars- og rejseforsikring under hele projektperioden
• Afhentning i lufthavnen ved ankomst og transport til værtsfamilie/lejlighed
• Supervisor og/eller faglig vejleder under det kliniske ophold (hvis påkrævet)
• Indkvartering hos lokal værtsfamilie eller i delelejlighed
• Alle hovedmåltider (3 måltider dagligt)
• 24 timers støtte fra vores lokale personale
• 24 timers nødtelefon via vores hovedkontor i England
• Bidrag til udviklingspulje (donationer til lokale partnere, Dirty Days mm.)

Den studerende skal påregne følgende ekstraudgifter:
• Flybillet (tilkøb gennem Projects Abroad eller booking på egen hånd)
• Lommepenge
• Udgifter til visum og evt arbejdstilladelse -  afhængigt af destinationen
• Udgifter til rejsevaccinationer (rejsende med Projects Abroad får 10% rabat hos 

sikkervaccination.dk. Skal blot nævnes ved bestilling)
• Udgifter til transport til/fra projektet. (Der kan på enkelte destinationer forekomme 

lidt transporttid mellem værtsfamilien og praktikstedet. Vi forsøger dog altid at 
minimere dette, men vores primære fokus er at praktikanterne bor i sikre områder.)

Andre muligheder
Studerende som gerne vil have international erfaring, men som ikke har lyst til at 
tage afsted på et klinisk ophold kan også rejse ud inden for deres fag - eksempelvis 
i en sommerferie eller efter endt studie. I et sådant tilfælde arrangeres et alment 
frivlligophold, hvor der tages højde for den studerendes erfaring og ønsker. 




