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Praktik i udlandet 
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 
 

eg har været i praktik på Great Ormond Street Hospital (GOSH), der er et meget 
specialiseret børnehospital i London placeret blandt top 5 på verdensplan. Og det har 
været en fantastisk oplevelse! I de to uger boede jeg på et hotel nær hospitalet, så jeg 

ikke skulle bekymre mig om transport. Jeg observerede på hjerteafdelingen, hvor jeg fik lov 
til i alt at overværge hele fire hjerteoperationer og endda en lungetransplantation på min 
sidste nat derover! Jeg har også været rundt og se på det kliniske arbejde (clinics og cath 
labs) og været med til morgenmøder, hvor man blev undervist i eksempelvis at aflæse ECG 
samt efterfølgende diskussion af cases. 
 
Hvad har du lært af at være af sted (fagligt og personligt)? 
 

Jeg synes, at turen lod mig få et godt indtryk af, hvad det vil sige at stå på egne ben. Jeg 
indså dog, at jeg ikke helt er typen, der bruger så meget tid på at vaske tøj, lave mad eller 
rydde op. Jeg satsede nærmere på at medbringe mere tøj end nødvendigt, købe take away og 
leve i mit rodede hotelværelse, der heldigvis blev rengjort engang imellem. 
 

Jeg har udviklet mig meget fagligt, da jeg hele tiden blev udsat for ny viden inden for 
menneskelig anatomi. Jeg lærte også en del omkring forskellige hjerteoperationer og teamet 
bag, samt hvordan hverdagen for mange hjertekirurger er på sådan et hospital. 
 
Har opholdet i England påvirket dine fremtidsplaner/drømme? 
 

Yes, bestemt! Jeg har længe gerne ville læse medicin og evt. specialisere i hjertekirurgi, men 
jeg har aldrig vidst, at det skulle være pædiatri. GOSH er et børnehospital, og jeg blev 
meget grebet af atmosfæren der. Der var altid aktiviteter for børnene, og lægerne havde ikke 
hvide kitler på, da det kan virke lidt skræmmende for børnene. Det var meget rart at være 
der, og jeg er ret sikker på, at jeg gerne vil arbejde med børn fremover. Desuden gør det 
operationerne noget mere komplicerede, så man skal være meget omhyggelig, og det 
inspirerede mig også til at vælge pædiatri. 
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Vil du anbefale andre at tage af sted? 
 

Uden tvivl! Det var været en af mine absolut bedste oplevelser, og jeg er så glad for, at jeg 
tog imod muligheden, når nu den var der. Det er så fedt, at skolen støtter op omkring de her 
projekter, og hvis jeg havde muligheden, så ville jeg helt sikkert tage af sted igen! 
 
Hvad har du lavet i fritiden i praktikperioden? 
 

Jeg havde meget frihed til at møde op, når jeg havde lyst, og tage hjem når det passede mig. 
Det synes jeg var meget rart. Normalt mødte jeg op omkring kl: 8 og tog hjem kl 16-17. Jeg 
tog oftest tilbage på hotellet og slappede lidt af, og om aftenen kunne jeg godt finde på at 
lave nogle lektier, gå en lille tur på Oxford Street, løbe en tur eller mødes med nogle venner. 
 

Det meste af tiden tilbragte jeg dog på sygehuset, hvor jeg nogle dage ført tog hjem omkring 
kl 19-20 stykker, og desuden var der den ene dag, hvor jeg var der hele natten for at 
observere lungetransplantationen. 
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