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1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på fysioterapeutprogrammet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till den svenskspråkiga högskolan Arcada i Finlands huvudstad, Helsingfors. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte i termin 6 och var i Finland 13 veckor. 
 

4. Vad gjorde du? 
Jag gjorde 10 veckors praktik och skrev på examensarbetet.  
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna dig inom ditt program? 
Jag fick tillgodoräkna mig VFU-kursen och kursen Sjukgymnastik i ett sjukgymnastiskt 
perspektiv samt KUA veckorna. 
 

6. Hur många timmar studier hade du per vecka? 
Cirka 40 timmar. 
 

7. Var bodde du och hur var bostaden?  
Jag bodde i en etta tillsammans med min man. Arcada hjälpte mig hitta lägenheten. Ettan 
låg väldigt centralt i Helsingfors och det tog endast 20- 30 minuter att ta sig med buss till 
praktikplatserna. Lägenheten kostade totalt 660 euro per månad, den kostnaden delade 
jag och min man på. 

 
8. Kunde du språket innan du åkte?  

Jag kommer ursprungligen från Finland och har läst finska i skolan så jag förstår finska bra 
och kan prata om vardagliga saker. Jag tyckte det stundtals var jobbigt att inte kunna 
uttrycka sig lika fritt som på svenska. Speciellt i anamnestagandet var det svårt att få ett 
flyt och kunna ställa bra följdfrågor. Men det var väldigt lärorikt och patienterna var väldigt 
tålmodiga. 

 
9. Vilket är ditt bästa minne från 

utlandsstudierna? 
Mina bästa minnen var nog från mina veckor 
på barnkliniken. Det sjukhuset är Finlands 
bästa barnsjukhus och jag fick se så många 
nya diagnoser och lära mig om fysioterapi 
med barn. Det väckte ett intresse att fortsätta 
jobba med barn som utexaminerad.  
 
 Ett av mottagningsrummen på barnkliniken 
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10. Vilka situationer upplevde du som besvärliga/stressande/frustrerande?  
Som jag tidigare nämnde var språket ibland frustrerande. Annars flöt allt praktiskt kring 
utlandstiden på väldigt bra. Gällande kulturen så hade jag inga större krockar eftersom jag 
själv är från Finland. Efter att ha bott i Sverige nu i snart 6 år är det klart att jag ibland 
reagerade på skillnaderna i mentaliteten jämfört med den svenska. I Finland säger man 
saker lite mer rakt på sak och generellt är finländare rätt tystlåtna. Jag reagerade ibland på 
att när man kommer in i ett rum och hälsar så var responsen helt klart mycket mindre än 
den jag är van vid nu i Sverige. Då var det bra att påminna sig om att den typen av respons 
är helt normalt när man är i Finland. De flesta finländare har dock ett fantastiskt sinne för 
humor vilket gör det lättare att få kontakt med dem även om de inte säger så mycket till en 
början. 

 
11. Hur lång tid före utbytesstudiernas start 
fanns du på plats? Var det bra eller önskar du 
att du skulle kommit tidigare/senare? 
Jag kom två dagar innan jag skulle träffa mina 
kontaktpersoner från Arcada. Dagen efter det 
startade jag min praktik. Jag tyckte det var 
lämpligt, då fanns det lite tid att packa upp och 
köpa in lite nödvändiga grejer som behövdes till 
vår lägenhet. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket 
pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade resan med hjälp av ett Erasmus 
stipendium. Det gick åt ungefär lika mycket 
pengar som i Sverige. För min del bestod 

extrakostnaderna av resan till Finland och sedan några saker som jag behövde till köket i 
lägenheten. Jag skulle själv fixa alla kastruller och tallrikar och bestick och liknande men det 
finns många second hand affärer där man kan köpa sådant billigt. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Mottagandet på värduniversitetet var bra. En tutor tilldelades till alla vi som var 
utbytesstudenter som kunde hjälpa oss med praktiska frågor som t.ex. hur man skaffar 
busskort osv. Det ordnades introduktionsdagar men jag kom några dagar för sent så jag fick 
individuell introduktion när jag kom. Regelbundet under hela tiden i Helsingfors ordnades 
olika evenemang för utbytesstudenterna, allt från bastubad till fester.  

På biblioteket i centrum kan man studera med en 
utsikt över staden 
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14. Är det någonting som du rekommenderar att ta 

med sig?  
Om du åker till Finland under vintern så ta med 
dig varma kläder! Första veckan i Finland låg 
temperaturen mellan 20-30 grader och det 
snöade mest hela tiden. Och tålamod behövs när 
busstrafiken inte alls följer tidtabellen p.g.a. snön. 
;) 

 
15. Skulle du rekommendera andra att åka på 

utbyte till denna plats? 
Absolut! Helsingfors är en väldigt vacker plats! 
Här finns också en möjlighet att få prata mycket 
svenska under utlandsvistelsen.  

 
16. Övrigt? 

Passa på och åk! Det är absolut värt det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturen i Finland är hur vackert som helst under 
vintern 
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