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Fra storbyens jungle til de åbne vidder – Australien er om noget kontrasternes land. Jeg vendte for
nyligt hjem fra nogle fantastiske måneder i den australske outback – et ophold som bød på store
forskelle og mange ligheder. Jeg tilbragte 5 uger i den større mineby Broken Hill (ca. 20.000
indbyggere), hvoraf tiden var fordelt mellem almen medicinsk sengeafsnit, skadestuen,
ambulancetjenesten og diabetessygeplejerske. Herefter var jeg 2 uger i den mindre mineby Cobar
(ca. 5.500 indbyggere).

Praktikopholdet gav et dybdegående indblik i den verden, som en del af Australiens indbyggere
lever i. En verden, hvor hurtig og god adgang til sundhedsvæsen ikke er aktuel. En verden, hvor den
nærmeste nabo måske bor 300 km væk. Området er barsk og et færdselsuheld midt i bushen kan
have katastrofale følger….for her er det et under, hvis ambulancen når frem efter en time (og det
forudsætter selvfølgelig, at man selv har haft mulighed for at tilkalde ambulancen eller nogen er
kommet forbi – hvilket på nogle strækninger er en stor risiko….her er der måske kun 10 trafikanter
om dagen!!).

Australien er et multikulturelt land, hvor alle – patienter såvel som personale – består af flere
nationaliteter. Dette understreger vigtigheden af kulturel forståelse og har åbnet mine øjne for den
transkulturelle sygepleje. Mødet med den indfødte australier var både positivt og negativt. Positivt
idet jeg finder deres kultur fantastisk. Negativt fordi de møder så megen intolerance og skepsis – og
dette til trods for, at den ”hvide” mand bærer så stor en skyld for deres mange problemer. Positivt,
fordi mødet med en aboriginal tydeliggør betydningen af kulturforståelse og de grænser, der skal
flyttes.

Det var spændende at være udlændingen, så man også prøvede det på egen krop. Den engelske
medicinske og farmakologiske terminologi kom på plads – men i kaotiske situationer var det med at
holde tungen lige i munden. Det udfordrede mig som udlænding og gav mig samtidig et godt
fundament for fremtidig arbejde med andre nationaliteter og kulturer.

Et ophold i Outbacken byder på fantastiske oplevelser – ikke kun indenfor sundhedsvæsenet – men
også på den personlige front. Du oplever på egen krop, den isolation som befolkningen herude
oplever. Du oplever frustrationen over ikke at kunne yde den helt rigtige sygepleje pga. manglende
udstyr, manglende personale og de lange afstande – men lærer samtidig at nyde den
samarbejdsvillighed og gæstfrihed, som kendetegner outbacken, og derigennem at yde den bedst
mulige sygepleje og sørge for videre behandling et andet sted.

Outbacken byder på andre muligheder end storbyen. Herude møder du en dejlig venlig befolkning,
masser af andre studerende og en fascinerende natur. Hvis du vil opleve kænguruerne græsse på
hospitalets græsplæne hver aften, så er det her du skal ud.

Jeg kan kun anbefale at søge ud over Danmarks grænser, at stille dig i den fremmedes sko og lære
vigtigheden af god sygepleje, åbenhed, muligheder og hvor stor verden er – og den ligger lige for
dine fødder.
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