
90 dagar på Cypern 
1. Vilket program läser du på? 

Sjuksköterskeprogrammet Linköping  
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Mitt värduniversitet heter Frederick University och ligger i Nicosia på Cypern.  
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under termin 5 och var där i totalt 14 veckor, eftersom vi åkte en vecka innan uppstart 
för att komma tillrätta. 13 veckor, 90 dagar, är minimum för att få sitt stipendium.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?  
Jag hade praktik i 11 veckor och två veckor för att studera.  

 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

Vi hade fem olika placeringar under vår vistelse på Cypern – 3 veckor på kirurgen, 2 veckor på 
dermatologen, 2 veckor på akuten, sedan 2 veckor på ett äldreboende/rehab boende och sist 2 
veckor med en skolsköterska/BVC sköterska. Utöver placeringen skrev jag en reseberättelse och 
en rapport på 2500 ord på engelska. Vid hemkomsten fick jag göra ISS5 på omtentatillfället och 
även delta på ett omvårdnadsseminarium som alla har i slutet på terminen, där vi fokuserat på 
våra upplevelser under vårt utbyte och vad vi skrivit i rapporterna. Allt detta motsvarar vad man 
gör under termin 5 hemma i Sverige. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag hade praktik måndag till fredag mellan 07.15-13.30. På kirurgiplaceringen fick jag även prova 
på att arbeta kvällspass på torsdagar och fredagar då mellan 13.15-19.30. Detta gav mig en 
praktikvecka på 30 timmar, utöver det hade vi våra uppgifter från skolan att skriva och en tenta 
att läsa inför.  

 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Kostnad? 

Vi fick hjälp av en kille, Pambos, som arbetar för en studentförening som heter ESN (Erasmus 
Student Network). Vi skrev ett meddelande till honom när vi fortfarande var i Sverige och frågade 
honom om han hade några tips på vart och hur man skall bo som student. Pambos hjälpte oss då 
med allt, så vi hade en fullt utrustad lägenhet mitt i Nicosia när vi kom fram. Hyran låg på 550 
euro/månad och sedan tillkom kostnader för bredband, vatten och el, men eftersom vi var två 
personer från Sverige som gjorde praktik samtidigt, delade vi på denna kostnad. Vi tyckte att 
detta absolut var värt det då vi fick en stor nyrenoverad fräsch lägenhet i bra läge, med två 
sovrum och air-condition. De studentlägenheter/hus som man delar med andra som fanns att 
tillgå för en billigare kostnad var utan air-condition och man delar på allt med flera andra 
studenter. Det kan absolut finnas sina fördelar med det, speciellt om man åker ensam och vill 
hitta bekantskaper lätt och snabbt. Men då vi ändå tillbringade en del tid i Erasmushouse som 
det kallas med våra nyfunna vänner så fick man den upplevelsen ändå, samtidigt som man kunde 
gå hem till sitt eget kryp in.  
 



8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det några problem?  
Nej, men de flesta är förhållandevis bra på engelska. Speciellt vårdpersonal och andra utbildade. 
Men det kunde ändå på praktiken uppstå problem då många inte vågar prata engelska i rädsla 
för att säga fel. Men så fort de försökte så gick det alltid att lösa så man förstod varandra. Många 
grekiska ord är också liknande latin så medicinska termer är ibland lättare att förstå. Det gällde 
bara att få dem att våga, vilket vi löste med mycket komplimanger och uppmuntran.  
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Alla fantastiska människor jag har fått träffa! Både de vänner från jordens alla hörn jag lärt känna 
genom Erasmus, men också de människor jag träffat överallt på ön. Bagaren i vårt lägenhetshus 
som bjöd oss på kakor så fort han såg oss. Eller taxichauffören som gav oss sitt privata nummer 
så att vi kan ringa honom om vi skulle behöva hjälp med nått, vad som helst. Människor i denna 
kultur är fantastiskt hjälpsamma och vänliga. Till skillnad från den svenska kulturen där alla mer 
håller sig för sig själva så fanns det så fantastiskt mycket värme och kärlek där.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/strassande/frustrerande? Ge exempel.  
På praktiken kunde det vara svårt med språket som sagt och att inte få lov att göra något på våra 
placeringar då deras motsvarighet till hälsovårdsmyndigheten hade nya regler som sa att som 
utbytesstudent som inte kan grekiska endast får lov att observera. Då man som 
sjuksköterskestudent i Sverige är van vid att ta mycket ansvar själv så blev man lätt rastlös. Det 
hade kunnat vara lättare att känna att man ändå lärde sig något utav det om sjuksköterskorna på 
avdelningen hade försökt prata med oss och åtminstone förklara vad som sker med patienterna. 
Men pga. både språkbarriären och att i deras kultur så är man inte så mån om studenterna eller 
att vara goda pedagoger, vilket gjorde att det kändes som att vissa dagar bara gick ut på att 
försöka lista ut varför patienterna var där och jaga sjuksköterskor som inte vill ha med oss att 
göra.  
 
Något annat som jag upplevde som svårt var att hela landet är enligt mig och mina preferenser 
väldigt oorganiserat. Sverige är ett land med mycket regler och struktur så detta blev en 
ordentlig kulturkrock för mig. Hade man bara varit en kort period i Grekland på semester utan 
några tider att passa så kanske man bara ser charmen i det. Men att leva och bo ett samhälle där 
man inte kan passa tider och så gott som aldrig följer riktlinjer i vården blir frustrerande. Exempel 
på där vårdrutinerna och vårdpersonalen inte var så bra som man hade önskat och man gärna vill 
säga ifrån, men samtidigt inte trampa på någons tår var:  
När en läkare försökte övertyga mig om att sluta använda handsprit för det torkar ut huden så 
mycket. Eller när en sjuksköterska svarade i sin privata telefon och hade ett samtal samtidigt som 
hen hjälpte en patient med nedre hygien i sängen.  
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller dåligt? 
Jag var på plats en vecka innan skolans introduktionsvecka och två veckor innan praktiken 
började. Det tyckte jag var lagom då vi hann koma på plats i lägenheten och lösa allt praktiskt 
med vår hyresvärd. Vi hann även utforska staden och lära oss att ta oss till sjukhuset med buss 
osv. Det hade blivit för stressigt att komma precis i samband med skol- och praktikstart.  
 



12. Hur finansierade du resan? Hur mycket pengar gick åt jämfört med att studera i Sverige? 
Jag använde enbart Erasmusstipendiet och CSN, samt de pengar jag arbetat ihop under 
sommaren. Mina fasta kostnader för hyra osv var ungefär det samma som hemma i Sverige. Jag 
hade lyckats hyra ut min lägenhet under min praktiktid, så jag kunde undvika dubbla kostnader. 
Maten är kanske aningen billigare, men det var ofta svårt med att ta med sig matlådor till 
praktiken, så många gånger får man köpa sig något att äta på lunchen vilket gjorde att 
kostnaderna gick upp lite. Sen använde jag mer pengar på nöjen under Cypern-tiden, eftersom 
man gärna vill vara med på så mycket aktiviteter och träffa så mycket människor som möjligt när 
man är på den här sortens utbyte. Även om det är bra och rimliga studentpriser på allt så blir det 
en del sammanlagt. Min gissning är att jag gjorde slut på 10 000 kr varje månad i runda svängar.  
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/universitetet? Fadder? Introduktion?  
Vi hade en obligatorisk dag med information, sen fanns det aktiviteter så som utflykter och fester 
för Erasmusstudenter under hela terminen. Trots viss bristfällig information och introduktion så 
kände jag alltid att om det skulle uppstå något fanns det alltid någon att vända sig till. Både vår 
kontakt Marianna från universitetet och John som var ansvarig för våra praktikplatser ställde 
alltid upp om det var något vi undra över. De var snabba på att svara på mail och alltid 
tillgängliga om man bara skulle dyka upp å deras kontor. Det fanns inga problem för små eller 
stora, de ville alltid hjälpa till! 
 

14. Något du vill tipsa de framtida resande studenterna om angående förberedelser eller studier?  
Man måste själv ta ansvar för att ha struktur på alla papper som skall fyllas i och skickas till massa 
olika människor. Det kan kännas som mycket och svårt då ingenting någonsin verkar vara 
självklart. Det är första gången du skall göra detta så det kommer att vara svårt, och man får inte 
speciellt mycket hjälp från universiteten. Men med lite struktur kommer det att lösa sig förr eller 
senare, försök att inte stressa upp dig allt för mycket. 
 

15. Rekommenderar du att ta med något speciellt?  
I november börjar det bli lite kallare så det kan vara skönt med en extra tröja på kvällen/natten 
och i december kan det faktiskt behövas långbyxor tro det eller ej.  
Viss mängd kontanter kan vara bra att ta med sig också då, pga. krisen i landet, inte alla 
bankomater (ATMs) fungerar och få affärer tar kort. Så det kan vara bra att ha med dig lite extra 
tills du hittar en bankomat som fungerar så du inte hamar i kris med pengar.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  
För alla underbara människor man får lov att träffa och lära känna - JA! Men för praktiken - NEJ. 
Då man inte får lov att utföra något praktiskt utan enbart observera känns det inte som att man 
hade kunna utvecklas som sjuksköterska mer hemma. Att vi inte fick delta i någon form av 
praktisk verksamhet var inget som vi fick reda på innan vi åkte och jag tror att jag hade tagit ett 
annat beslut om jag visste detta i förväg. Och andra sidan utvecklas man ofantligt mycket som 
person av att åka iväg på ett utbyte som detta, så jag skulle alltid uppmana alla att åka om man 
får chansen. Det är alltid en vinst att få uppleva något nytt, man kan bara ångra det man inte 
gjort.  


