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Reserapport från Hasselt i Belgien, vårterminen 2016 
Mitt namn är William Marcopoulos och studerar Sjuksköterskeprogrammet på Linköpings 
Universitet, campus Norrköping. Januari 2016 så började jag Termin 5 och åkte då till 
Belgien med en klasskamrat för att spendera tre månader i staden Hasselt som utbytesstudent. 
Vi åkte den 26e januari och åkte sedan hem den 29e april.  

Landet, staden & Språket 

Belgien består av tre federala regioner som heter Bryssel, Flandern och Vallonien. I Vallonien 
och Bryssel så talar majoriteten av befolkningen Franska medan i Flandern så talar 
majoriteten Flamländska. Flamländska är en dialekt av Nederländska och är likt Tyska 
språket, men samtidigt inte. Det som var så bra med Belgien var att det låg så centralt i 
Europa vilket gjorde att man enkelt kunde åkta tåg till andra länder som Nederländerna, 
Frankrike och Tyskland. Under mina tre månader i Belgien så hann jag åka till Nederländerna 
tre gånger med tåg och buss! 

Staden Hasselt ligger i Flandern och därför så var Flamländska det språket som jag mest stötte 
på under mitt utbyte. Hasselt är en mindre stad som var väldigt mysig att bo i. Det som var 
väldigt praktiskt med staden var att den var uppbyggd som en cirkel, med en större och 
mindre cirkel i staden. Detta gjorde att det var väldigt enkelt att hitta i staden när vi precis 
kommit fram. 

Innan jag åkte så hade jag inte studerat någon Flamländska alls. I början så var det svårt att 
förstå språket då deras accent är väldigt annorlunda från svenskan och engelskan. De 
sjuksköterskor som jobbade på sjukhuset kunde oftast lite engelska men majoriteten av 
patienterna pratade endast flamländska och franska. De första veckorna så var det ganska 
svårt att försöka kommunicera med patienterna och det blev väldigt mycket improviserat 
teckenspråk.  

Men som tur var så började jag märka att många av deras ord var lika svenska och engelska 
ord, vilket gjorde att jag gradvis kunde börja förstå vad dem pratade om. Eftersom väldigt 
mycket tid spenderades på sjukhuset så lärde jag mig gradvis mer och mer flamländska och 
försökte memorera vanliga fraser. Efter att cirka halva tiden av mitt utbyte hade passerat så 
kunde jag presentera mig själv för patienter på flamländska och berätta att jag var student från 
Sverige och att jag inte var så bra på flamländska. Detta uppskattades ofta av såväl patienter 
som sjukvårdspersonal. Det kom tyvärr inget erbjudande från universitetet om att gå på extra 
språkkurser, men eftersom mycket av min tid spenderades på sjukhuset så gav det mycket 
utrymme till att öva på språket.   

 

Universitetet och sjukhuset 

Värduniversitetet i Belgien heter PXL Hogeschool och är ett av dem större universiteten i den 
flamländska delen av Belgien. Universitetet hade flera campus och det campus som var för 
sjuksköterskestudenter låg mitt i staden och bredvid sjukhuset där jag hade praktik. Vi kom 
fram till Belgien en vecka innan praktiken på sjukhuset började. Under den första veckan så 
fick vi träffa lärare från universitetet som var ansvariga för oss och dem gav oss information 
om vilka praktikplaceringar vi skulle ha och annan praktisk information. Vi fick även gå på en 
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hälsokontroll, där dem kontrollerade om vi hade vaccin för Hepatit och Tuberkulos, då fick vi 
röntga lungorna hos en husläkare som hade en ”vårdcentral” i staden. Vi fick även gå på en 
introduktionsdag tillsammans med alla andra erasmusstudenter som var på utbyte på PXL. 
Under den dagen så fick vi praktisk information om olika aktiviteter som skolan hade, som 
t.ex. idrottsförening och ESN som anordnar aktiviteter för utbytesstudenter. 

 

– Alla erasmusstudenter som åkt på utbyte till PXL! 

För att kunna få ha praktik på sjukhuset så fick vi anmäla oss till kurser på universitet som 
motsvarade dem poäng som skulle tillgodoräknas. Totalt så fick vi anmäla oss till tre kurser 
som alla bestod av praktik eller ”stage” som det heter i Belgien!  

Antal poäng blev 19 ECTS credits som tillgodoräknades. Totalt så hade jag 11 veckor praktik 
som utfördes på tre olika avdelningar på Jessa Ziekenhuis i Hasselt. Praktiken var uppdelad i 
fem veckors praktik på en neurokirurgisk vårdavdelning, tre veckor på operationsavdelningen 
och tre veckor på en onkologisk vårdavdelning. Universitetet krävde att vi skulle tjänstgöra 
minst 40h/vecka på sjukhuset för att vår praktik skulle bli godkänd. Arbetsdagarna på de olika 
avdelningarna var 8 timmar, med 30 minuters lunchrast och varierade mellan morgonskift och 
kvällsskift. På morgonskiftet så började man 07.00 och slutade 15.06 och på kvällsskiftet så 
började man 13.54 och slutade 22.00.  

Utöver den praktik som skulle utföras på sjukhuset så fick jag även i uppgift av skolan att 
svara på instuderingsfrågor för varje avdelning. Varje avdelning hade cirka 10 frågor var och 
skulle helst vara en sida text per fråga. Frågorna var ofta väldigt grundläggande och kunde 
behandla frågor som organisation, patientgrupper och multidisciplinärt samarbete. Det som 
var riktigt bra med PXL var att alla studenter som hade praktik på sjukhuset hade en lärare 
från universitet som kom och mötte dem på avdelningen för att diskutera hur praktiken går. 
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Detta gällde även oss vilket var jättekul! Tyvärr så var vår lärare inte så duktigt på engelska 
men det gick bra i slutändan. Dem 19 poäng som jag fick under mitt utbyte tillgodoräknande 
täckte det mesta av det som gjordes på hemmaplan när vi var på utbyte. Det som jag skulle 
göra vid hemkomst var b.la terminen examinationstentamen och även hålla ett föredrag om 
mitt utbyte, samt arbeta med examinationsarbetet (C-uppsats).  

Sjukvården i Belgien är väldigt lik den svenska sjukvården på många sätt men det fanns 
småsaker som var annorlunda och som kunde få mig att reagera. Den största skillnaden var 
dem arbetsuppgifter en sjuksköterska har i Belgien och hur organisationen ser ut på 
klinikerna. På svenska sjukhus så finns det nästan alltid undersköterskor på avdelningen som 
utför den basala omvårdnaden för patienterna medan en sjuksköterska har ett mer 
övergripande ansvar och även ett medicinskt ansvar för patienter. I Belgien så existerar 
knappt undersköterskor, den arbetsgrupp som närmast liknande en undersköterska var 
”Zorgkundige” som ungefär betyder ”vårdkunnig”. Om det fanns en ”Zorgkundige” på 
avdelningen så var det oftast bara en som jobbade dagtid och hade ansvar för matvagnen och 
slutade sedan 13.00. Detta gjorde att man som sjuksköterska i Belgien även utförde all form 
av omvårdnad för de patienter som man var ansvarig för.  

Första veckorna så blev detta ett problem för mig då jag inte riktigt har haft möjlighet att 
utföra mycket basal omvårdnad i Sverige. Detta resulterade i att många sjuksköterskor på 
avdelningen tyckte att jag var väldigt dålig för att gå tredje året och att jag var långsam. Med 
tiden så blev jag bättre på det här men de första veckorna upplevde jag som väldigt jobbiga då 
det kändes som att ”börja om” och att allting som jag hittills har lärt mig var irrelevant.  

En annan aspekt som var väldigt annorlunda i Belgien var antalet sjuksköterskor som arbetade 
vid varje arbetspass på en vårdavdelning. På min sista praktikplats Onkologen så hade dem 30 
vårdplatser totalt. Vid morgonpasset så var det fyra sjuksköterskor som jobbade och hade 
ansvar för ett visst antal patienter själva. Vid kvällspasset så var dem två sjuksköterskor och 
vid natten så var det endast EN sjuksköterska! Att se detta gjorde att det kändes enklare för 
mig att acceptera dem arbetsförhållanden som vi har i Sverige haha… 

 

 

– Patientrum och säng!                                                                           – Läkemedelsvagn! 
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Boende, pengar och fritid 

Dem flesta erasmusstudenter bodde på ett studentboende som heter ”StudHo”. StudHo ligger 
väldigt centralt i Hasselt och det tog ca 20 min att gå till sjukhuset från StudHo och det var 
nära in till staden. Vi fick tips ifrån PXL om att bo på StudHo då det är väldigt svårt att få ett 
kort kontrakt på en hyreslägenhet i Belgien, då de flesta kräver att man ska hyra i minst ett år. 
Att bo på StudHo kostade 250€/ månad och då ingick saker som vatten, el och internet. 
Rummet som jag bodde på var ganska litet, ca 10 m2. Rummet hade en liten kyl och ett 
handfat men dusch, toalett och kök delades med resterande studenter som bodde där. Det som 
var bra med StudHo var att dem flesta som bodde där var utbytesstudenter så det var enkelt att 
träffa människor som man hade saker gemensamt. Det var dock väldigt hårda regler på 
StudHo och dem hade även övervakningskameror i byggnaden så det kändes lite annorlunda.  

 

- Entrén till studentboendet ”StudHo”!  

 

Mitt utbyte finansierades till största del av det erasmusbidrag som alla erasmusstudenter får. 
Mitt bidrag låg på ca 900€ totalt och enligt mig så räckte det gott och väl. Jag hade även 
pengar från mitt CSN lån och sparade pengar som jag använde mig av. Personligen så valde 
jag att inte söka några andra stipendier men det är aldrig fel att göra det! Men enligt mig så 
täcker erasmusbidraget det mesta. Det mesta i Belgien var lite billigare än i Sverige men det 
var inga jätteskillnader. På sjukhuset så fanns det en personalrestaurang som serverade mat 
för en billig peng vilket var bra.  

Dem helgerna då jag inte hade praktik på sjukhuset så försökte jag åka till något annat land 
nära eftersom det var så enkelt med buss och tåg. En helg så var vi ett gäng som åkte till 
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Amsterdam, vilket var väldigt kul! 

 

- Här står vi vid den kända ”I Amsterdam” skylten. 

 I Hasselt så fanns det även gott om krogar och restauranger. Under våren så pågår det även 
karnevaler runt om i b.la Nederländerna och Belgien då dem åker till en ny stad varje helg och 
har en stor folkfest på söndagen. Under vårt utbyte så var vi på karneval i Maastricht och 
Hasselt. Det liknande ingenting jag tidigare sett och är någonting som jag verkligen kan 
rekommendera om man åker på utbyte under vårterminen. Det är alltid en stor kortege som 
går genom staden med alla som klär ut sig och i hela staden så är det fest för såväl små som 
stora!  

Om du är intresserad av att åka på utbyte någonstans men inte vill att det ska vara allt för 
annorlunda från Sverige så är Belgien perfekt för dig! Det är centralt i Europa och det finns 
möjligheter att åka runt i alla europeiska länder utan att det kostar allt för mycket. Praktiken är 
nog aningen mer krävande rent skolmässigt än många andra utbyten men du kommer 
verkligen ha användning av det du lär dig praktiskt här i Sverige också då mycket är väldigt 
likt.  
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- Två olika kortegegrupper med olika teman!  

 

 


