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1. Vilket program läser du på?  
Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping.  
  
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  
Universitá Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italien, Modena.  
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  
Jag åkte i termin 5 och var iväg i 3 månader.  
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?  
Jag hade praktik, 5 veckor på en kirurgisk avdelning och 6 veckor på en geriatrisk avdelning. Vid sidan av detta 
studerade jag det vi skulle lära oss om i termin 5 och skrev på examensarbetet.  
 
5.  Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?   
Jag fick tillgodoräkna VFU, en kommunikations examination, samt poäng för seminarium och basgrupp.  
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag hade praktik 4 hela arbetsdagar per vecka på min ena praktik och 5 dagar per vecka med 6 eller 7 timmar per 
dag på min andra praktik.  
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad?  
Jag hittade ett rum via en facebookssida för erasmusstudenter i Modena. Jag bodde i en lägenhet med två andra 
som inte var studenter men var nöjd med mitt rum då jag bodde inom kort gångavstånd till både centrum och till 
sjukhuset. Jag betalade ungefär 3000 kr i månaden för detta.  
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?    
Jag kunde ingen Italienska alls innan jag åkte. Det är verkligen en utmaning att komma till Modena om man inte 
kan Italienska då mycket få kan engelska. Jag såg detta till viss del som en fördel om man vill lära sig språket då 
man verkligen blir ”pressad” att lära sig det fort. På min första praktikplats hade jag en engelsktalande 
handledare men på min andra praktikplats pratade sjuksköterskorna endast Italienska så det var verkligen en 
utmaning men då jag var intresserad av att lära mig och lärde mig snabbt de viktiga orden/fraserna gick det 
bättre än förväntat. Men det har såklart i många stunder känts frustrerande att inte kunna kommunicera med 
kollegor och patienter.  
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?    
Att få komma till ett nytt land ensam och få se kulturen mer på riktigt än vad man får möjlighet till på en vanlig 
semester i ett annat land. Att få träffa så mycket nya människor och våga resa runt så mycket själv och lära sig 
ett nytt språk.  
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett exempel relaterat till 
studierna och en relaterat till kulturen/samhället.  
De situationer som för mig var svårast var absolut gällande språket. Att ibland inte kunna göra sig förstådd och 
inte förstå allt, även om jag försökte och lärde mig väldigt mycket. Annars tyckte jag att studierna och praktiken 
gick jättebra och vande mig snabbt vid de små skillnaderna i kulturerna som finns.  
 
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 var på plats 2 dagar innan mitt startdatum på måndagen. Då man började utbytet med en introduktionsvecka 
hade man mycket fri tid första veckan och hade gott om tid att lära känna staden och för min del studera språket 
den första veckan. Jag kände att det räckte att vara på plats i Modena någon dag innan.  
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige?  
CSN och erasmustipendiet finansierade de stora delar av min resa. Då jag valde att resa iväg till olika städer 
nästan varje helg gick det för mig åt mer pengar än vad jag gör av med i Sverige då jag ville se så mycket jag 
kunde av Italien under mitt utbyte och använde en del av mina egna sparade pengar till detta. Om jag bortser från 
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detta täckte erasmusstipendiet den extra hyran man har då man är iväg och man klarar sig bra på sina vanliga 
studiemedel från CSN. För mig gick det åt lite mer pengar då jag gjorde valet att äta på restaurang oftare och 
resa mer än vad jag gör i Sverige. 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/‐universitetet?   
Mottagandet tyckte jag var bra, det anordnades en hel del aktiviteter med andra erasmusstudenter och jag har 
träffat mycket andra studenter från olika länder. Man fick kontakt med många studenter via en facebookgrupp 
och det anordnades aktiviteter varje vecka. Jag deltog ofta på dessa. Det var också ett bra bemötande från 
koordinatorn från värduniversitetet som visade mig och en annan student runt på sjukhuset och som vi fick 
kontakta om vi undrade över något. 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller studier?  
Jag skulle verkligen rekommendera att läsa en del Italienska innan man kommer hit vilket underlättar, även om 
man klarar det ändå bara man är intresserad och försöker lära sig. Annars skulle jag bara rekommendera att göra 
listor på vad som ska göras innan man får åka, skriva ut alla viktiga papper innan man åker dit och försöka ha en 
bra koll på vad det är du ska göra innan, under och efter utbytet så man är säker på detta. Det är viktigt att man 
tar sig tid till att studera på sin lediga tid där så att man hinner med det som ska göras i termin 5, men det hinner 
man bra så länge man håller sin plan att studera ca.1 dag/ vecka samt veckan för examensarbetet.  
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska saker…)?  
Något som är bra att tänka på är att det är sommarväder när man kommer dit i september och har en längre 
sommar än vi men sen kan bli nästan lika kallt som Sverige i december så det är bra att ta med sig både 
sommarkläder och varma höstkläder.  
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  
Jag skulle verkligen rekommendera andra studenter att åka till Modena. Det var en vacker stad med närhet båda 
kusterna och många kända städer som man kunde besöka på helgerna, men staden Modena hade nästan inga 
turister alls och man fick verkligen se den Italienska kulturen. Det är verkligen intressant att få ha praktik i ett 
annat land och man får många bra erfarenheter. Jag är väldigt glad att jag åkte och skulle gärna göra om det. Jag 
tyckte mycket om Italien, både människorna, kulturen och tyckte det var väldigt fint där.  
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