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1. Vilket program läser du på? 
Jag läser sjuksköterskeprogrammet på medicinska fakulteten, Linköpings universitet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Italien och bodde i staden Modena. Universitetet hette Universitá Degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag fick möjligheten att i termin 5 åka iväg i tre månader på ett utbyte. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Syftet med mitt utbyte var till största delen att göra min praktik utomlands. Förutom detta 
hade jag även andra uppgifter från Linköpings universitet samt börja på c-uppsatsen. 

 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

För mitt utbyte kunde jag tillgodoräkna mig VFU, basgrupp, kommunikationsexamination, 
obligatoriska moment och ett omvårdnadsseminarium. Det jag har kvar när jag kommer hem 
och inte kan tillgodoräkna mig är terminstentan samt deltaga under ett seminarium där jag ska 
berätta om mitt utbyte. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag jobbade 28 timmar/veckan, måndag till torsdag. Jag jobbade både morgon- och 
eftermiddagspass, morgonpassen var från 7-14 och eftermiddagspassen var från 13-20. 
Jag gick ofta varannan dag morgon och varannan dag kväll, men om det var någon dag 
som inte fungerade för mig var de flexibla och jag kunde byta. Jag hade t.ex. italienska 
kurs varje måndagskväll som jag ville gå på, så ofta fick jag jobba morgon på 
måndagen så jag skulle hinna med den. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Jag och min studiekamrat fixade boende själva, vilket var krångligare än vad jag 
trodde det skulle vara. Tror inte vi hade fått allting klart förrän dagen innan vi skulle 
åka ner. Många vill hyra ut boende för en längre period och inte bara tre månader. 
Universitetet i Italien gav oss senare en lista på alternativ till boenden som man kunde 
kontakta och se om de hade något rum, det var så vi tillslut hittade boende. Jag och 
min studiekamrat delade lägenhet med sju andra tjejer. De var både lågstadielärare och 
studenter varav de flesta italienare. Med dem delade vi på ett kök och tre toaletter. Sen 
delade jag och min studiekamrat på ett rum som var ca 20 m2. Det fanns i princip bara 
två sängar, två garderober och två skrivbord. I början trodde jag det skulle vara jobbigt 
att bo på en så pass liten yta tillsammans men vi fungerar väldigt bra ihop. Vi hade 
världens bästa läge på lägenheten, väldigt centralt och nära till allt vilket var väldigt 
skönt och för detta betalade vi 300 euro/månad per person. Det enda som var tråkigt 
med vår lägenhet var att vi inte fick ha kompisar över och att det i början blev lite 
missförstånd mellan oss och de andra boende. Dock löste sig allt bra när de lärde 
känna oss mer och istället för att ta hem kompisar fick vi umgås hos våra kompisar. 

 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

Nej, jag kunde inte italienska alls när jag åkte ner. Det var det största problemet som jag 
upplevde då många italienare är dåliga på engelska. Jag upplevde att jag tappade mycket av 
patientkontakten som man annars får med patienterna. Kommunikation är väldigt viktig för en 
sjuksköterska för att man ska kunna skapa en relation till patienten och det var något jag 
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missade. Det var inte heller alltid jag gick med en sjuksköterska som kunde engelska så det 
var inte lätta för dem att lära ut saker. Dock visste jag att det skulle bli en utmaning med 
språket innan jag åkte och såg det mer som en utmaning. Sen löste det sig bra genom att vi 
snappade upp fler och fler italienska ord, vi fick använda oss av handgester, långsam engelska 
och Google translate var vår bästa vän och räddare i nöden. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det finns så himla många underbara minnen från min tid i Modena så det är svårt att bara välja 
ett. Från alla underbara människor man träffat (både kompisar men även människor runt 
omkring) till alla olika resor man varit på till att få se hur det fungerar att jobba som 
sjuksköterska i ett annat land och utvecklas i min blivande roll som sjuksköterska. 
 
Ett av de roligare minnena från fritiden måste vara alla roliga kvällar som man träffades en 
massor med folk från världens hörn och bara hade trevligt och lekte olike lekar t.ex. 
flunkyball. Vi hade lite som en tradition att efter vår italienska kurs varje måndag gå ut och äta 
mat och sen ta en öl och bara prata om allt möjligt. Varje onsdag fanns det även möjlighet att 
gå till en karaokebar och det måste varit bland det bästa stunderna, vilken stämning det blev 
när alla står och sjunger med till sånger på alla språk och dansar. 
 
Ett av de roligare minnena från praktiken på sjukhuset var att se hur bra kontakt man kan få 
med patienterna även om man inte kan kommunicera med varandra. Det var ofta stora leenden 
när man kom in i rummet och vissa vinkade och ville skaka hand så fort de såg en. Det är då 
man får en bild av hur fin världen kan vara även när man kommer från olika länder, med olika 
bakgrund och inte har en förmåga att kommunicera med varandra. 

 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  

Det som jag upplevde som absolut mest frustrerande var att inte kunna språket så att man på 
ett enklare sätt hade kunnat kommunicera med människor i sin närhet. Detta är tråkigt därför 
att det är svårt att skapa relationer till människor som man inte kan prata med. De som tar 
hand om utbytesstudenterna kan dock engelska och kan alltid hjälpa till. 
Det var lite jobbigt att gå in till en patient och inte kunna förklara vad jag skulle göra där eller 
kunna svara på de frågor som anhöriga/patienter kan tänkas ha. Det var en patient på sjukhuset 
som alltid började prata en massor med oss när vi kom in i rummet. När man säger att man 
inte kan prata eller förstå italienska så börjar de prata ännu mer och ännu högre. Sen stod jag 
där som ett frågetecken och fick vid vissa tillfällen fick jag hämta någon som förstod 
italienska. 
 
En annan sak som jag tyckte var jobbigt var att i början fick vi höra mycket rykten om oss och 
om människor i vår närhet vilket fick oss att ifrågasätta vad det fanns för människor där 
egentligen. Vi kom tillslut fram till att det var en i vår umgängeskrets (han som berättade för 
oss om vad han hört) som startade dessa rykten. När vi slutade umgås med honom försvann 
också dramat och ryktena. De människor som han pratade illa om var sen bland de 
underbaraste personer vi träffat. 

 
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 

du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag tror vi kom fram till Modena cirka en vecka innan själva praktiken skulle börja. Jag anser 
att det är bra att komma dit lite innan allt börjar. Dels för att det kan vara bra att lära känna 
staden innan, inte för att Modena är så stort men i början gick jag och min studiekamrat vilse 
konstant. I början hade vi till och med en ny kompis, som bott i Modena ett tag, som kom och 
hämtade oss och följde oss dit vi skulle. Sen kan det vara skönt att fixa praktiska saker som 
t.ex. att hitta cykel, köpa simkort etc. i lugn och ro. För när väl praktiken drar igång då går 
tiden fort som bara den.  
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12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade min resa med pengar jag hade sparat ihop, men även via Erasmus stipendiet 
och CSN bidrag. För mig gick det åt mer pengar att plugga utomlands än vad det hade gjort 
om jag pluggat i Sverige. Det kan ha berott på att priserna i Sverige och Italien inte skiljer sig 
speciellt mycket. Men även med tanke på att jag åt ute väldigt ofta och att jag reste runt en hel 
del. Jag tycker dock att denna termin är värd vartenda öre som jag spenderat, jag har fått se 
och uppleva så himla mycket som jag inte hade fått göra om jag hade stannat i Sverige. Jag 
kände att jag lika gärna kunde passa på att uppleva och se så mycket av Italien när jag ändå 
var där. 

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Mottagandet på universitetet uppfattade jag som bra och jag tycker man fick bra kontakt med 
många personer redan första dagarna. Det fanns en Facebook grupp där aktiviteter skrevs ut på 
och då var det bara att hänga på och de hade också en sms grupp där information skrevs ut. 
De hade en introduktionsvecka med olika aktiviteter t.ex. rundvandring och utflykter där man 
fick lära känna Modena mer och samtidigt träffa alla andra utbytesstudenter.  
Jag ansökte om en ”buddy” innan jag åkte ner som jag kunde ställa alla mina frågor till, vilket 
kändes väldigt skönt. Vi träffades dock bara en gång under mitt utbyte men jag kände ändå att 
om jag hade några funderingar alls så var det bara att fråga honom. 

 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 
Jag skulle tipsa om att man lär sig i alla fall lite vanliga fraser på italienska, gärna att man 
kanske går på någon kurs. Det är nog lättare att lära sig språket om man redan kan lite grunder 
från börjar.  
Sen skulle jag även vilja tipsa om att man pluggar så mycket man kan på t.ex. basgrupper och 
liknande innan man åker till Italien. När man väl är Italien sen finns det så mycket annat som 
lockar mer än att plugga. Nästintill varje dag kan man umgås med någon om man skulle vilja. 

 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med? 

Jag skulle rekommendera att man tar med sig både sommarkläder och vinterkläder eftersom 
att i september är det väldigt varmt men i november och december är det kallt och mer likt 
Sveriges väder.  
Andra saker som kan vara bra att ta med är en dator, både för plugg men också för att kunna 
använda under fritiden. Vi tittade inte på TV under hela tiden här utan vi använde datorn för 
att titta på film etc. 

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Jag skulle rekommendera alla till att åka på utbyte till Modena. Jag skulle säga att jag har haft 
de bästa tre månaderna i mitt liv där. Detta tack vara alla underbara människor man träffat och 
platser man har sett och upplevt. För mig känns Modena verkligen som hemma. 
 

17. Övrigt: 
Om du har funderingar på att åka… åk. Man ångrar ofta inte de saker man gjorde utan snarare 
de saker man inte gjorde. Och om du väl åker så se till att njuta till max och ta vara på tiden 
för den flyger verkligen förbi! 
 



Josefin Trosell 
Utbyte HT 2016 
Modena, Italien 

 
En av alla resor gick till Rom.  

 
En förfest hemma hos en kompis. 

 
Policlinico. Ingången för att komma till avdelning där vi jobbade. 

 


