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Lande med projekter 
inden for Medicin & 
Sundhed: 

•	 Argentina
•	 Bangladesh
•	 Belize
•	 Bolivia
•	 Cambodja
•	 Costa	Rica
•	 Etiopien	
•	 Fiji
•	 Filippinerne
•	 Ghana
•	 Jamaica
•	 Kenya
•	 Kina

•	 Marokko
•	 Mexico
•	 Mongoliet
•	 Nepal
•	 Peru
•	 Rumænien
•	 Samoa
•	 Senegal
•	 Sri	Lanka
•	 Sydafrika
•	 Tanzania
•	 Togo
•	 Vietnam

Typer af projekter

• Hospitaler
• Klinikker
•	 Rehabiliteringscentre
•	 Plejehjem
•	 Børnehjem
•	 Sundhedscentre

Projekter inden for 
Medicin & Sundhed

•	 Almen	Medicin
•	 Sygepleje
•	 Jordemoder
•	 Fysioterapi
•	 Ergoterapi
•	 Odontologi
•	 Folkesundhedsvidenskab
•	 Ernæring	&	Sundhed
• Taleterapi
•	 Alternativ	Medicin
•	 HIV/AIDS	projekt

Frivillige uden uddannelse og erfaring kan deltage på projekter, 
hvor de følger lokale læger og sygeplejersker for at lære igennem 
observation og dialog. Det er en god at samle point til en kvote 
2-ansøgning på eller til at få testet om man er på vej på det rette 
karrierespor.

Vi kan arrangere praktikophold for studerende inden for sygepleje, 
medicin, ernæring, folkesundhed, jordemødre, fysioterapi, ergoterapi 
for blot at nævne nogle eksempler.

På de fleste medicinske projekter arrangerer vi jævnligt outreach, 
hvor frivillige besøger børnehjem, skoler og lokalsamfund for at lave 
sundhedsfremmende arbejde.

Vi afholder jævnligt workshops for alle frivillige på de medicinske 
projekter. Her mødes du med din lokale koordinator og andre frivillige 
for at diskutere problemstillinger og udveksle idéer fra jeres arbejde. 
Du kan også til enhver tid kontakte din lokale koordinator hvis du har 
spørgsmål eller har brug for støtte. Det er vigtigt for os at du har den 
rette støtte til at udføre dit arbejde bedst muligt.

Det er en god idé at kontakte vores danske kontor for at få rådgivning 
om dine muligheder.

Frivilligt arbejde og praktikophold inden  
for Medicin & Sundhed

Kvote 2

Frivillige	uden	uddannelse	eller	erfaring	får	ikke	praktisk	arbejde,	idet	
patienternes	ve	og	vel	kommer	i	første	række.	Ikke	desto	mindre	vil	
du	få	en	lærerig	oplevelse	og	vi	sørger	selvfølgelig	for,	at	du	får	den	
nødvendige	dokumentation	til	en	eventuel	studieansøgning.

Praktikophold

Det	er	altid	en	god	idé	at	kontakte	os	for	mere	information	før	du	
tilmelder	dig	et	praktikophold.	Vores	projektrådgivere	har	et	indgående	
kendskab	til	vores	projekter	og	praktikmuligheder,	så	vi	kan	hurtigt	
sige	hvilke	projekter	der	er	mulige	i	hvilke	lande.\

Professionel

Er	du	færdiguddannet	inden	for	sundhedsområdet	kan	du	arbejde	med	
dit	fag	i	en	fremmed	kultur.	Vi	kan	dog	aldrig	garantere	100%	at	du	får	
praktisk	arbejde,	idet	det	er	op	til	de	lokale	læger	og	sygeplejersker	at	
vurdere	hvor	meget	arbejde	du	kan	få.

Kontakt	en	dansk	rådgiver	for	at	høre	mere	om	vores	erfaringer	med	at	
sende	uddannet	sundhedsfagligt	personale	ud	på	vores	projekter.

Det	er	ofte	muligt	at	arbejde	på	flere	projekter/afdelinger.

For mere 
information: /ProjectsAbroadDKTelefon: +45 42409020

www.projects-abroad.dk
info@projects-abroad.dk
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Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg valgte at læse til 
sygeplejerske, om at jeg skulle have en af mine 
praktikker i Afrika. Valget faldt på at blive min 
næstsidste praktik (modul 11) og i Ghana – et valg jeg 
på intet tidspunkt har fortrudt.

Livet som 
sygeplejestuderende

Fra august til november 2014 var jeg i Cape 
Coast og arbejdede som sygeplejestuderende på 
Cape Coast Teaching Hospital, som er det største 
i Central Region. Selve hospitalet ligner lidt noget 
du kunne finde herhjemme. Især operationsstuerne 
og intensivafdelingen lever stort set op til danske 
standarder, dog oplevede jeg flere gange at udstyret 
på de almindelige afdelinger ikke virkede. Når 
udstyret ikke virker gælder det om at være kreativ, 
meget kan fikses med plaster.

Som studerende har man hjemmefra en række krav 
fra sygeplejeskolen, alt papirarbejdet hjælper Projects 
Abroad med at få styr på. Der er dog mange ting 
dernede der er anderledes. Jeg fik ikke tilknyttet 
en vejleder, som man kender det herhjemme fra, 
men til gengæld udvalgte jeg mig nogle personer 
(sygeplejersker eller læger) på de forskellige 
afdelinger, som jeg brugte som vejledere. Jeg skulle 
selv sørge for at opfylde min uddannelses krav til 
min praktik. Hospitalet gik ikke så meget op i min 
uddannelse, mere at jeg arbejdede og hjalp til med 

alt det jeg kunne, hvilket var fint for mig.
Det meste af tiden arbejdede jeg på lige fod 
med de færdiguddannede sygeplejersker og 
arbejdsopgaverne var derefter. Jeg har blandt 
andet: udført sårpleje, sygeplejedokumentation, 
målt værdier, givet medicin, anlagt PVK, taget 
blodprøver, assisteret læger med mindre procedurer 

eller operationer, indlagt og udskrevet patienter. Jeg 
har set rigtig mange spændende ting, som man ikke 
støder på så ofte i Danmark. 

Jeg har oplevet alt fra børn der døde af dehydrering 
og den sorg det medfører, store skader efter bilulykker 
til fødsler og glade familier. Min største udfordring 
ved at arbejde på hospitalet var sproget. Selvom 
engelsk er det officielle sprog i Ghana, var det ikke 
alle patienter der talte engelsk – og det kan være ret 
svært at kommunikere med en patient, når man ikke 
snakke samme sprog. Alt personalet derimod kunne 
snakke engelsk, men snakkede twi eller fante når de 
snakkede indbyrdes.

At bo lokalt

Jeg boede hos en sød værtsmor, som var vant til at 
have frivillige. Jeg boede der en kort periode som 
den eneste frivillig, men det var intet problem, der 
blev altid taget godt hånd om mig. Mig og de andre 
frivillige i huset var så stor en del af familien, at vi blev 
inviteret med til en navngivningsceremoni af vores 
værtsmors barnebarn, hvilket var en helt fantastisk 
oplevelse og indblik i den ghanesiske kultur. 

Jeg har i kortere eller længere tid boet sammen med 
andre frivillige fra bl.a. Luxemburg, Tyskland, Østrig og 
England. Det er super rart at bo sammen med andre 
frivillige som man kan dele oplevelser med, rejse med 
og som er i samme situation som en selv, nemlig at 
være i et nyt land med en meget anderledes kultur. 
Det hus jeg boede i var rigtig fint og havde alt vi havde 
brug for. Dog havde vi længere eller kortere perioder, 
hvor vi ikke havde strøm eller vand. I starten kan det 
være rigtig frustrerende, men jeg blev rimelig hurtig 
vant til at benytte strøm og vand når det var der.

En oplevelse for livet   
– af Stephanie Bentsen, sygeplejestuderende i Ghana
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Kultur og fritid

Som alle der har været i Ghana, vil sige, så er 
ghaneserne super venlige og imødekommende. Det 
er rigtig nemt at falde i snak med folk og jeg endte 
sågar med mange lokale venner. Mine lokale venner 
har betydet, at jeg har fået et godt indblik i den 
ghanesiske kultur, som er meget anderledes end 
den danske. Jeg lærte automatisk lidt af de lokale 
sprog twi og fante og det er ret behjælpeligt at kunne 
lidt. Men det ord jeg husker bedst er ”obroni”, som 
betyder ”hvid”. De fleste børn du møder på din vej vil 
kalde dig ”obroni” og vinke, løbe efter dig og måske 
endda røre dig.

I fritiden er der masser at lave og se. I Cape Coast er 
der alt lige fra strand og hyggelige mødesteder til Cape 
Coast Castle og Kakum National Park. Derudover er 

Mole Nationalpark, Wli vandfald og bjerget Afadjato 
klart et besøg værd. Man kan tage busser eller trotro 
(minibus) til de fleste steder. Komforten er ikke altid 
lige god på de lange strækninger, men det er en 
nem måde at komme omkring på. Jeg valgte at rejse 
lidt rundt i nogle af weekenderne og tage en større 
rundrejse på 2 uger efter jeg havde færdiggjort mit 
projekt – når nu man er i Ghana, bør man opleve så 
meget som muligt.

Jeg har haft mit livs oplevelse i Ghana på både godt 
og ondt, mødt de mest fantastiske mennesker og fået 
venner for livet – jeg ville gøre det hele en gang til 
hvis jeg kunne.

Hvis du vil læse mere om mit ophold i Ghana, så 
tag et kig på min rejseblog: http://stephaniebentsen.
blogspot.dk

Smid skyklapperne og nyd Nepal   
– Af Andrea Sørensen, Odontologi i Nepalv

I sommeren 2014 blev jeg student, og jeg var ikke 
i tvivl om, at jeg ville have et sabbatår, hvor jeg 
kombinerede rejse med fagligt arbejde. Tandlægefaget 
har altid interesseret mig utrolig meget, og Projects 
Abroad havde som nogle af de eneste netop sådan 
et projekt - så jeg endte med at tage til Nepal 
i 3 måneder for at snuse nærmere til faget i et 
udviklingsland og blive rustet til et evt. studie.

Afrejse

Allerede inden jeg tog af sted, har jeg følt mig 
utrolig tryg med Projects Abroad - de gør alt for, at 
man føler sig tryg, både før, under og efter rejsen. 
De er altid nemme at komme i kontakt med - man er 
virkelig i gode hænder!

Jeg var derfor heller ikke nervøs for at rejse alene 
ud til et helt fremmed og anderledes land, og da jeg 
mødte et vinkende og glad Projects Abroad medlem 
stå og vente på mig udenfor lufthavnen, vidste jeg, at 
jeg ville føle mig hjemme!

Det kan være noget af en omvæltning de første 
par dage i det nye land - solen bager, hovedstaden 
Kathmandu er travl og beskidt, og forholdene er 
langt fra det vi kender til i Danmark. Men det er 
netop det, der gør det hele så ufattelig spændende 
og udfordrende - ikke alene at opleve og erfare en 

fuldstændig anderledes kultur end den danske, 
men også tilpasse sig den og lade den komme 
under huden på en!

Familien

På min første dag i Chitwan blev jeg indkvarteret 
hos en lokal familie sammen med én anden 
volontør. Familien var utrolig gæstfri, høflig og meget 
traditionel, hvilket til tider kunne gøre det meget 
udfordrende og grænseoverskridende, men også 
utrolig spændende og lærerigt. Jo mere tid jeg brugte 
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med familien, jo mere lærte jeg også om deres kultur, 
religion og hverdag.

Jeg erfarede, at jo mere jeg spurgte og prøvede 
at være et aktivt ’medlem’, jo mere følte jeg mig 
velkommen og en del af deres familie. Trods en stor 
sprogbarriere lærte jeg en masse ved hjælp af leg, 
fagter og tegnsprog. Udfordrende og meget lærerigt!

Hospitalet

Ikke langt fra hvor jeg boede, arbejdede jeg på et 
hospital, Chitwan Medical College, hvilket er det sted, 
de fleste frivillige, der er bosat i Chitwan, arbejder.

Størstedelen af tiden tilbragte jeg på 
tandlægeafdelingen. Den er omkring 6 år gammel, 
og har udviklet sig fra én afdeling til 9 afdelinger. 
Det var utrolig spændende, og selvom der var 
meget observationsarbejde og knap så meget 
assisterende, var det at følge deres metoder og 
arbejde utrolig spændende og meget anderledes 
end i Danmark. Og tandlægerne på de forskellige 
afdelinger er imødekommende og meget 
interesseret i ens egen kultur, og hvordan deres 
arbejde fungerer hjemme i Danmark.

Det er spændende at følge med i. Tandlægebesøg er 
ikke populært i Nepal og tit kommer der patienter 
ind med tilfælde, der ofte er meget værre end i 
Danmark. Men det bliver mere og mere udbredt, og 
læren om tandhygiejnen bliver større og større. Vi var 
bl.a. ude på en skole og undervise i tandhygiejne. 
Skønt at give viden videre, og bekæmpe et udbredt 
og stort problem.

Jeg deltog bl.a. i et par Dental camps, hvor jeg 
sammen med udvalgte tandlæger tog derud, hvor 
der var brug for hjælp. Afsides områder, hvor folk 
ofte aldrig havde været til tandlæge på grund af 
fattigdom og mangel på viden.

På hospitalet var det muligt at skifte afdelinger fra 
uge til uge. Jeg fik bl.a. mulighed for at komme 
på operationsstuen, hvor man ser alle operationer 

close up, for det meste lige ved siden af kirurgen. 
Hvor var det spændende! Her var mange forskellige 
operationer, hovedsageligt galdeblærefjernelser 
og kejsersnit, men også operationer for os 
tandlægeinteresserede med maxillofacial kirurgi. De 
fleste kirurger er også meget venlige og gode til at 
’undervise’ under operationerne.

Fællesskab

Før afrejse kan det være meget overvældende, hvis 
man rejser af sted på egen hånd. Vil jeg føle mig 
alene i det nye land? Vil der være andre volontører, 
jeg kan være sammen med? Disse bekymringer 
gik jeg også rundt med - men allerede fra dag 1, 
hvor jeg mødte de volontører, der var i Chitwan, 
fornemmede jeg et fantastisk fællesskab!

Stort set hver dag efter arbejde hang vi alle ud på 
et hotel 5 minutters gang fra hospitalet, hvor vi 
hyggede, spiste, badede i poolen, spillede og hvad 
vi ellers havde lyst til! Vi var alle vidt forskellige, 
men alligevel i samme båd, og vi nød at være 
sammen med hinanden og dele vores oplevelser. 
Det er fantastisk, hvordan man lærer at være sig 
selv, acceptere nye ansigter hele tiden, og komme 
godt ud af det med hinanden, trods vidt forskellige 
personligheder og nationaliteter.

I weekender var vi ofte ude at rejse på egen hånd. 
Det var dejligt at have et afbræk fra hverdagen, 
hænge ud med de andre volontører og se en masse 
af Nepals utroligt smukke natur! Vi fik bl.a. prøvet 
river-rafting, paragliding, bungeejumping. Vi så den 
smukke solopgang på Sarangkot over Annapurna. 
Vi tog til små hyggelige landsbyer, mødte 
lokalbefolkningen og gik ture op ad bjergene for at 
nyde en betagende udsigt!

Dette var oplevelser, der gik langt ud over mine 
forventninger. Jeg troede jeg tog af sted, for at 
få så meget erfaring om tandlægestudiet som 
muligt, hvilket jeg også gjorde. Men jeg endte 
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med at få fantastiske venner, berigende natur- og 
kulturoplevelser og en kæmpe øjenåbner for de 
privilegier vi i Danmark har.

Landet

Nepal er et rigtig fattigt land - men alligevel rigt på 
så mange måder, hvilket man i den grad erfarer, 
når man er bosat der over en længere periode. 
Befolkningen er så gæstfri, imødekommende og 
hjertelig. Hvor end man går på gaderne bliver man 
mødt med et smil og et namasté.

Man lærer selv at være åben over for fremmede og 
hilser på andre - til en kæmpe forskel fra Danmark, 

hvor vi kan være utrolig sky overfor øjenkontakt med 
fremmede på gaderne.

Et godt råd er, at smide de skyklapper man ofte 
går med derhjemme - og nyde Nepal, dets natur og 
befolkningen. Lev i nuet! 

Nepal er vilde med turister og folk med lys hud. De 
elsker at snakke med os, og høre om, hvordan det er 
i vores land. Vær frimodig og åben, del erfaringer og 
oplevelser, lær en masse om Nepal og giv en masse 
til gengæld - det er guld værd!

Fysioterapi på brandsårsafdeling i Bolivia   
– af Camilla Zyrmyhlen, PRO-fysioterapeut i Bolivia

Jeg er uddannet fysioterapeut og havde på 
afrejsetidspunktet været uddannet i 1½ år. Jeg tog 
både af sted for at se hvordan fysioterapien bliver 
anvendt i et udviklingsland, for at afprøve mine 
kommunikations kundskaber i andre kulturer og med 
andet sprog, men jeg tog selvfølgelig også afsted, fordi 
jeg enormt gerne ville hjælpe mine kollegaer ude i 
verdenen og hjælpe de fattige børn.

Valget faldt på Bolivia, fordi jeg gerne ville arbejde 
med børn og samtidigt have muligheden for at 
kommunikere med dem, i dette her tilfælde på 
spansk. Bolivia er et fantastisk smukt og gæstfrit 
land, og jeg er glad for, at jeg havde muligheden for at 
rejse rundt i weekenderne, sammen med nogle af de 
andre frivillige fra hele verdenen. Transporten er både 
billig og nem i Bolivia, så hvis man kan falde i søvn 
i busserne, så er weekend nætterne værd at bruge i 
bussen, for at vågne op til endnu et vidunderligt sted.

Arbejdet på 
brandsårsafdelingen

Jeg skulle starte på Mosoj Phunchay. Det er 
brandsårsafdeling og stedet kan huse op til 28 børn, 
som kan bo og få behandling gratis pga. midler fra 
fonde og donationer. Det eneste familien skal betale 
er brugen af de forskellige cremer og børnenes tøj, sko 
toiletpapir og legetøj.

Børnene bor der, fordi de bor langt væk og 
derfor ikke har mulighed for at komme dagligt 

til fysioterapien. De børn der bor på stedet får 
fysioterapi to gange dagligt og så kommer der børn 
udefra, som kan få behandling én gang dagligt. Det 
betyder også, at man aldrig ved hvor mange børn 
der skal behandles, da der udefra kan dukke én 
eller 15 op. Den dag der dukker flest børn op, er om 
torsdagen, hvor der er gratis lægekonsultation.

Der sker op mod 200 uheld om året i og omkring 
Cochabamba, som resulterer i brandsår. Uheldene 
sker pga. fattigdom, stor børneflok og fordi mødrene 
bærer barnet tæt til kroppen i tæpper. De fleste børn 
på stedet har fået brandsår pga. varmt vand eller 
pga. uheld med elektricitet. Nogle kommer med 
brandsår fra ild, fx når eneste varmekilde er bål. Der 



7 www.projects-abroad.dkMedicin & Sundhed

er to små søskende drenge på 3 og 5 år, som for ca. 
ét år siden ankom efter at én 9årig havde smidt ild 
på dem. Den mindste dreng er mest forbrændt på 
hals og i hovedet, og har derfor meget besvær med 
at bevæge sit hoved. Den ældste dreng er forbrændt 
på næsten hele kroppen på nær ryggen, men er 
heldigvis ikke så hårdt ramt på halsen og har derfor 
fuld bevægelighed der.

Der er en pige på 9 år, som er forbrændt på 95% af 
benene og har meget tykke ar, hvilket gør at hendes 
bevægelser er stive og svære at udføre. Der bor også 
en dreng på 5 år, som kun er forbrændt på sin arm 
og derfor har været heldig i uheldet. Nogle af de børn 
der kommer udefra er meget svære tilfælde og andre 
har fx en ar på anklen eller et langt ar i hovedet, 
som kræver fysioterapi for ikke at få spise problemer 
eller skæv mund. Jeg kender ikke til alle historierne 
omkring børnene, fordi de helst ikke taler om det og 
nogle har også glemt hvordan det er sket.

Behandling af patienterne

Den behandling jeg lavede var altid massage af 
arene, så det bliver mere fleksibelt. Derudover satte 
jeg gang i øvelser, som gør at børnene kan øge deres 
bevægelighed. Hos nogle børn er der sår og revner, 
som skal renses, hvilket gør ondt på dem, men det 
er nødvendigt at vi gør det. Pga. de store arområder, 
er huden ikke særlig stærk og de får derfor nemt 
disse sår. Dog kan huden også sprække af sig selv. 

Alle børnene har specielt tøj på indenunder deres 
almindelige tøj. Tøjet kan sammenlignes lidt med 
støttestrømper, altså noget der sidder stramt til 
kroppen og er svært at få af og på. Det betyder også 
at nogle af børnene, dem med brandsår i hovedet, 
går rundt med masker.

Mange af de små drenge falder i søvn under 
behandlingen, hvorimod pigerne er alt for 
snakkesaglige og nysgerrige til at falde i søvn. 

Udover vores behandling, laver vi også skinner 
til nogle af de børn, som har problemer med 
bevægeligheden over fx albue leddet. Skinnerne 
laves på stedet og forældrene kan frit tage dem med 
hjem, så både børn udefra og børn der bor på stedet 
kan have gavn af det.

Hvorfor overhovedet tage  
af sted?

Det at rejse ud som professionel fysioterapeut, og 
dermed, for en stund, vinke farvel til det betalte job 
hjemme i Danmark, var ikke en svær beslutning. Det 
har været lærerigt at kunne dele sin viden, men det 
har også givet et indblik i en hverdag, hvor de nyeste 
redskaber og hjælpemidler slet ikke er en mulighed. 
For hvad gør man så?

Jeg har lært mange nye metoder at anvende min 
kreativitet på og jeg har anvendt mine teoretiske 
baggrunde i arbejdet. Jeg har på intet tidspunkt 
fortrudt at jeg hev 3 mdr. ud af kalenderen for at tage 
af sted, tværtimod, ville jeg gerne have været af sted 
i længere tid. Projects Abroad har været gode at rejse 
med, da de altid har været behjælpelige og er venlige.


