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Reserapport 
Jag heter Amanda och jag studerar till sjuksköterska. Jag fick i termin 5 möjligheten att åka till 

Modena, Italien genom Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Jag åkte på en 

Erasmusprakik och fick jobba på en post akut avdelning (Degenza Post Acutzie) och inom 

hemtjänsten (domiciliare). Vi fick en relativt lugn arbetsvecka då vi jobbade måndag till torsdag 

maximalt 7 timmar om dagen. Dock har de inga lunchraster eller andra raster i Italien utan de 

jobbar 7 timmar i sträck och äter när de kommer hem.  

De kurser jag fick tillgodoräkna mig för utbytesstudierna var VFU (5VFU), Basgrupp (5BAS), 

Kommunikation (5EXK), Omvårdnadsuppgift (5OMV) och Övriga obligatoriska uppgifter 

(OBL1). Totalt fick jag tillgodoräkna mig 18,5 HP. Det som fanns kvar som vi var tvungna att 

göra var att skriva på examensarbetet och att delta i ett seminarium.  

Vi åkte ner till Modena en vecka innan vi började vår praktik. Vi hade turen att koordinatorn i 

Italien var på besök i Sverige dagen innan vi reste så vi kunde träffa henne och ställa alla våra 

frågor i hade. Jag rekommenderar att åka ner lite innan och ta sig tid och gå runt i staden för att 

hitta exempelvis mataffärer, stadens centrum osv. så att man kan komma lite till ro innan man 

börjar jobba.  

Jag finansierade genom att spara ca 20 000kr från sommaren som jag kunde ha som back-up och 

även som utöver CSN på 10 000. Vi valde att resa en del och mina sparpengar gick även till det. 

Vi har mest rest i norra delen av Italien då det tar många timmar att komma längre ner med tåg 

och då krävs mer planering och pengar. Många städer vi besökt i norra Italien har vi gjort med 

dagsturer. I hade tur att Modena ligger mycket i mitten och därför har vi alltid kunnat utgå 

därifrån och sluppit bo på hotell eller hostell. Enda gången vi bodde på hotell var när vi reste till 

Rom. Då behövde vi fler dagar för att verkligen kunna uppleva hela staden. Om man är riktigt 

ressugen skulle jag rekommendera att spara mer pengar.  

Innan vi åkte till Italien hade vi svårt att hitta boende. Det tog tid men tillslut fick vi en lista av 

universitetet i Modena där man kunde höra av sig till. Vi hade tur och fick ett rum nästan så 

centralt man kan komma i Modena. Det var korridorliknande men endast för kvinnor och de som 

bodde där var runt 30-40 år gamla. Hyran låg på €300/månad vilken vi kunde betala kontant då vi 

upplevde det som mycket jobb med utlandsbetalningar. Det jag upplevde som tråkigt var att vi 
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inte kunde ha över vänner, eftersom de hade sagt att det helst bara skulle vara bara de boende i 

huset. Det var dock lite kul att ha italiensktalande i samma korridor eftersom då fick man försöka 

prata lite italienska och öva upp språket.  

Det var dock många gånger som språket var lite knepigt. Eftersom i princip ingen pratar engelska 

och vi inte kunde mycket italienska innan vi åkte så var det svårt att kommunicera och få fram 

precis vad det var man ville. På sjukhuset så fanns det en sjuksköterska som kunde engelska på ca 

B2-nivå. Det fanns två andra som kunde på A2-B1 nivå men det var ändå svårt för dem att 

förklara allt med helt rätt ord. Som tur var använder vi många latinska ord i sjukvården i Sverige 

och det underlättade. Vi använde Google translate flitigt och vi försökte förstå med vår knappa 

italienska men över lag tycker jag att det fungerade men vi har haft mycket roligt med kollegorna 

ändå.  

När vi jobbade på Domiciliare så blev vi tilldelade sjuksköterskor som kunde engelska. Vi åkte 

alltså med samma person i fem veckor och det fungerade riktigt bra. Då kunde även 

sjuksköterskan agera tolk.  

Erasmus Student Network (ESN) är de som anordnar alla evenemang för utbytesstudenterna i 

Italien. De har verkligen gjort ett kanonjobb och vi har haft riktigt roligt ihop med dem. De kunde 

bra engelska så det var inga svårigheter att kommunicera. Vi valde att gå med i en kurs de har i 

italienska för att det skulle underlätta en aning för oss vad gäller kommunikationen. Det var även 

ESN som anordnade introduktionsveckan med rundtur i Modena men även andra event för att vi 

skulle få lära känna varandra mer. De har även ett så kallat ”Buddy-System” där man får skriva 

upp sig på en sida och på så sätt blir tilldelad en fadder eller liknande som man kan kontakta om 

alla slags frågor eller om man har problem eller annat. Jag blev bra kompis med min buddy och 

han hade även varit utbytesstudent i Sverige tidigare.  

Mitt bästa minne från utbytet är nog inte bara ett minne.  De bästa kvällarna vi har haft är på 

karaokebaren Triscalein. Vi gick dit varje onsdag och sjöng och dansade till alla möjliga låtar och 

vi hade riktigt roligt. Alla bjöd riktigt på sig själva och det blev alltid en bra kväll.  

Det som jag har varit stressande eller frustrerande har mest varit språkrelaterat. Ett exempel är 

när vi vill gå till posten för att se vad de hade för storlekar på paket så vi kunde skicka hem saker 

som inte fick plats i bagaget. Det var en på hela postkontoret som pratade engelska men han var 

inget bra på det. Vi hade en enorm tur att det stod en brittisk kvinna vid disken bredvid som hade 
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bott i Italien i 30 år som kunde hjälpa oss. Men oavsett om de eller vi inte förstått så ar jag ändå 

märkt att det är ett väldigt gästvänligt folk och de försöker verkligen hela iden att hjälpa eller 

förstå. Även på jobbet som tidigare beskrivet, sa var det svårt eftersom man gärna vill prata med 

patienter och anhöriga. Istället så står man där som ett frågetecken när de frågar någonting. Men 

allt har ändå löst sig och de flesta har haft förståelse när vi har förklarat att vi är erasmusstudenter 

och att vi inte pratar alls mycket italienska.  

För framtida studenter vill jag tipsa att gå å fler framläggningar för C-uppsats i termin 4 eftersom 

man inte hinner gå på några i termin 5. Det är även smart om man börjar skriva en del i slutet av 

termin 4 och över sommaren så man slipper skriva allt för mycket under utbytet. Jobbet tar 

mycket energi eftersom man hela tiden måste anstränga sig med språket och att allt konstant är 

nytt. Till Italien behövs inte tas med mycket. Det vi behövde ta med oss var sjukhuskläder att 

jobba i men annars har de allt som handsprit, handskar osv.  

Det är även ett hett tips att tänka på att det är ett land med stark byråkrati. Det är väldigt många 

papper som ska skrivas på och bli godkända. Tänk på att ha god ordning på papper och annat. Se 

till att verkligen ha med alla papper och annat som ska med till Italien.  

Jag skulle även rekommendera att man läser lite italienska innan man åker. Det kan hjälpa lite. 

Dock tycker jag inte att man ska vara rädd för att åka på grund av språket. Det är mycket värt att 

åka till Italien och jag ångrar det inte en sekund! Det har verkligen varit de tre bästa månaderna i 

mitt liv. Jag är extremt glad att jag åkte och jag önskar mer att jag hade 

sluppit åka hem. Så om man någonsin har chansen, ÅK!  

 


