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Introducció 

La residència Kurjenmäkikoti 2 és una residència de persones majors que acull uns 40 

residents aproximadament. Està dividida en diferents sectors en funció del grau de 

dependència dels usuaris. La residència s’ubica molt aprop del centre de Turku, té fàcil accés i 

un pàrquing pels treballadors i visites. Molt aprop es troba un gran centre comercial obert tot 

l’any i un parc molt concorregut, sobretot a l’estiu. La residència és pública de titularitat 

municipal. L’elecció d’aquesta residència ve donada perquè és una de les residències on els 

alumnes que fan mobilitats amb el programa Erasmus+ realitzen part de la seva formació en 

empreses. Per tant, a més de fer una estada formativa, un dels objectius era conèixer de 

primera mà un dels centres on els nostres alumnes fan part de les seves pràctiques. 

 

1. Programa desenvolupat 

1r dia 29/07/2019:  

Presentació de la unitat per part de na Satu, l’auxiliar assignada de referència durant tota 

la setmana. La directora de la residència no s’incorporà de les seves vacances fins l’agost. 

El sector on he realitzat l’estada estava format per usuaris molt dependents; la majoria 

enllitats i amb grans necessitats a nivell de suplir les seves activitats de la vida diària. La 

majoria presentaven fases avançades d’Alzheimer i Parkinson així com altres demències o 

alteracions de la mobilitat. Com a curiositat, una de les usuàries era la dona més major de 

la ciutat de Turku amb 99 anys. 

Durant aquesta primera jornada es varen realitzar tasques d’higiene de pacients, ajuda a 

l’alimentació oral, canvis posturals, dutxa als pacients que durant aquell torn els hi 

pertocava, hidratació de la pell, etc. 

En línies generals l’horari pautat ha estat el següent: 

A les 7h inici de la jornada: despertar els usuaris per les higienes pertinents, canvis de 

bolquer, mobilitzacions, valorar com ha passat el vespre, etc. 

A continuació repartiment del berenar a tots els usuaris i administració de la medicació 

oral. Medició de glucèmies i administració d’insulines.  

Posteriorment es dona de menjar en boca a tots els usuaris que així ho requereixen. Un 

cop acaben de berenar es recullen les safates. 

En acabat s’inicien les dutxes i canvis de roba de llit i revisió d’armaris. Es valora si 

qualque usuari requereix d’ènemes. Es passa a cadira de rodes tots els usuaris que poden i 

volen i se’ls trasllada al menjador. 
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A les 11:30 arribada de les safates amb el dinar; repartiment i ajuda a donar de menjar 

vigilant molt aquells usuaris que tenen dificultat de deglució. 

A les 12:30 descans del personal i dinar. 

A les 13h es revisa els usuaris i canvi postural o passar de cadira a llit. 

A les 13:30h arriba el berenar; es reparteix te, cafè o suc i alguna pasta per berenar. 

A les 14h el personal escriu a l’ordinador les tasques desenvolupades durant el matí i si hi 

ha hagut alguna incidència. A aquesta hora, la meva jornada finalitzava. Tan sols restava 

passar el “parte” al torn de tarda.  

2n dia 30/07/2019:  

La dinàmica d’aquest segon dia fou molt semblant a la ja descrita durant el primer dia. 

Com a novetat, vàrem fer una sortida amb alguns usuaris amb cadira de rodes fins a 

l’hospital més proper per tal d’entregar un mostra de femta per analitzar. 

3r dia 31/07/2019:  

S’ha seguit amb la mateixa dinàmica dels altres dies sense gaires novetats, com a fet a 

destacar la mort durant la nit d’un dels usuaris. En aquest cas vàrem fer acompanyament a 

la família i hem deixat una habitació sols perquè les filles es poguessin acomiadar 

tranquil·lament del seu pare. 

4rt dia 01/08/2019:  

Com a novetat aquest dia es va incorporar de les seves vacances la persona que dinamitza 

les activitats més lúdiques pels usuaris. Concretament l’activitat proposada fou el bingo 

així que vaig estar ajudant a identificar els nombres a les graelles als usuaris més 

dependents. També vaig fer un breu entrevista amb la directora de la residència Heli 

Karlsson per valorar com havia anat la setmana i signar documentació. 

5è dia 02/08/2019: 

Darrer dia de l’estada formativa. La dinàmica del dia ha estat molt semblant a la resta de 

la setmana. Com a activitat diferent comentar la xerrada sobre infeccions nosocomials i 

mecanismes de transmissió duta a terme pel servei de prevenció de l’hospital. Tot i que la 

xerrada ha estat en finès, ha estat positiu veure com tot el personal rep aquest tipus de 

formació i a més dins el seu horari laboral. 

 

2. Objectius assolits 

 Actualitzar-se en els coneixements i els procediments sanitaris propis 

d’una residència de persones majors on s’ha realitzat l’estada formativa. 

 Integrar-se en l’equip de treball, especialment, en l’equip d’infermeria. 
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 Conèixer nous dispositius i aparells d’ús habitual en la pràctica 

assistencial. Sobretot grues i altres dispositius per facilitar la mobilització 

dels usuaris. 

 Obtenir documentació gràfica i fotogràfica per tal de millorar les 

presentacions usades en l’exercici docent. 

 Actualitzar-se en els protocols que regulen els diferents procediments 

sanitaris i assistencials. 

 Els objectius proposats han estat assolits en tota la seva totalitat. A més, 

se n’han pogut assolits d’altres que no es tenien previst com és l’execució 

de procediments d’infermeria delegats per l’infermer/auxiliar de referència. 

 

3. Incidència de l’experiència en la transferència a la docència directa 

Com infermera i docent aquesta estada a una residència de persones majors ha estat un 

oportunitat per actualitzar tècniques i procediments i poder dur-les a la pràctica en un 

entorn real. També ha estat una manera de verificar quines són les tasques assignades 

a cada un dels professionals. A nivell docent aquest fet és molt important perquè 

m’ofereix eines a l’hora de millorar els protocols de les pràctiques al taller i disposar 

d’exemples actuals i reals del que suposa l’assistència sanitària en una residència. 

També les fotografies realitzades i el material obtingut són una bona font documental 

a l’hora de preparar les classes teòriques i poder ensenyar material que posteriorment 

els alumnes es trobaran a les pràctiques en centres de treball. 

A més, el contacte amb el personal sanitari m’ha transmès quines són les seves 

inquietuds, quins són els problemes diaris en què es troben, quines són les seves 

demandes i quina formació es requereix a cada un dels serveis. 

Com a tutora de pràctiques i coordinadora del programa Erasmus+, el fet de conèixer 

tant supervisors com part de la plantilla, fa que a l’hora de fer el seguiment dels 

alumnes en pràctiques sigui molt més eficaç i proper. A més de tenir informació de 

primera mà sobre les tasques que es desenvolupen dins una residència de persones 

majors i quines noves metodologies tenen. Consider que haver tengut aquesta 

experiència de primera mà farà que pugui preparar molt millor les futures mobilitats a 

Finlàndia. 
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4. Valoració global 

En general m’he sentit molt ben acollida per tot el personal i especialment per na Satu 

qui m’ha respost cada una de les meves preguntes i resolt dubtes. Així també no 

m’han posat cap problema a l’hora de fer fotografies a material del qual no disposam 

al taller del centre.  

De forma no prevista he pogut practicar anglès amb alguns dels usuaris que encara 

recordaven una llengua apresa feia molts d’anys. Amb la resta, l’idioma ha estat una 

dificultat perquè malgrat la majoria sabien anglès, degut a la seva pròpia malaltia l’han 

oblidat. També m’he trobat que els moments de descans, el personal xerrava 

íntegrament en finès i això ha fet que quedés una mica penjada des del punt de vist 

lingüístic.  

En definitiva, però, ha estat una experiència molt enriquidora tant a nivell professional 

com a nivell personal i molt recomanable tant pels alumnes com per la resta de 

companys. M’enduc més del que preveia.   

 

Adjunt 2 fotografies: Entrada de la residència i amb Satu, la meva companya. 

 


