
1. Vilket program läser du på?  

Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  

Jag åkte till Maastricht i Nederländerna och universitetet var Zuyd Hogeschool som ligger i 
Heerlen. 

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

Jag åkte i termin 5 och spenderade lite mer än 3 månader i Nederländerna. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?  

Jag var här huvudsakligen för praktik på universitetssjukhuset i Maastrich men hade även 
under denna tid ett tillfälle i veckan då vi var i skolan tillsammans med en internationell 
basgrupp. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, 
placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller ”Advanced Immunology 8 
credits”  

Under utbytet kunde jag tillgodoräkna basgrupp för termin 5, 5EXK vilket var en 
kommunikations examination, omvårdnadsseminarium förutom seminariet där jag berätta om 
mitt utbyte istället samt praktik för termin 5. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka?  

Jag hade praktik 24 timmar i veckan och sedan en dag i skolan samt en egen studiedag. 

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

 Vi bodde ganska centralt i Maastricht på ett studentboende med flera utbytesstudenter som 
skolan anordnade åt oss. Boendet låg 10 minuter med cykel från centrum och ungefär 10 
minuter ifrån sjukhuset där vi hade vår praktik. Boendet kostade 350 euro per månad och då 
ingick internet. 

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

Jag kunde inte prata holländska innan jag kom hit, på sjukhuset lärde jag mig några 
välbehövliga ord och fraser. I Nederländerna är dem väldigt duktiga på att prata engelska och 
speciellt personalen på sjukhuset då det är ett universitets sjukhus. Ibland uppstod problem i 
kommunikationen gentemot patienterna då alla inte kan prata engelska och mestadels med de 
äldre patienterna. Ibland fick man även en utanförkänsla då hela personalstyrkan stod och 
pratade holländska men för det mesta försökte dem prata engelska med mig. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?   



Förutom en väldigt rolig och lärorik VFU så fick jag vänner för livet både på sjukhuset och 
studenter man mötte genom universitetet. Jag är så glad att jag tog chansen att åka på 
utlandsstudier då man utvecklas något enormt både i den framtida yrkesrollen och privat. 

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 var mest jobbiga under praktiken var just med kommunikationsproblemen, 
otroligt många anestesi, sjuksköterskor och läkare från operation lärde sig snabbt att de 
behövde göra överlämningen på engelska för att jag skulle förstå. Alla var inte lika glada i att 
prata engelska vilket gjorde att man konstant fick påminna dem om att överlämna på engelska 
istället. De flesta situationerna gick bra då dem delade upp överlämningen i först holländska 
och sen förklara för mig mer ingående på engelska men vissa vägrade att göra det på engelska 
då dem var obekväma med språket. De situationerna var jobbigt då det hela tiden var mina 
sjuksköterskor som jag gick med som fick förklara för mig och att jag förstod att dem nekade 
frågan om engelsk överlämning på holländska gjorde att man kände sig som ett problem. 

Kulturen och samhället i Maastricht hade jag inga problem med att smälta in i då det är 
väldigt likt Sverige. Men det var lite svårt att lära sig till exempel busstidtabeller och hur man 
skulle göra för att få rabatterade tågbiljetter, små saker som man önskar man hade vetat från 
början för att spara pengar.   

11. 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att d
u skulle ha kommit tidigare/senare?   

Vi åkte från Sverige den 26/8 för att vara med på en introduktionsdag anordnad av 
universitetet för utbytesstudenter vilket var en väldigt rolig dag och man lärde känna en del 
folk. Skolan började den 7/9 med en internationell vecka. Vi är glada att vi åkte lite tidigare 
då vi lärde känna staden och kunde ta det lite lugnt innan allt drog igång. 

12. 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i Sverig
e?  

Jag finansierade min resa med CSN och ett extra bidrag under 12 veckor för att kunna resa lite 
under tiden samt via Erasmus stipendium som nästan täckte hyran så att jag inte fick dubbla 
hyror. I princip gick det ungefär lika mycket pengar i Nederländerna som Sverige, lite mer på 
grund av resorna man gjorde och att man åt mer middagar ute och så. En kostnad som blev 
stor och vi fick stå för själva var när vi under veckorna skulle ta oss fram och tillbaka till 
universitetet, varje rese dag kostade mellan 6-8 euro vilket var en utgift vi i normala fall inte 
behöver lägga för att ta oss till skolan.  

13. 
Hur var mottagandet i värdlandet/universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något intr
oduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?)  

Mottagande av universitetet och studenterna var jättebra, vi fick en fadder att ställa frågor till 
men tjejerna i basgruppen var väldigt hjälpsamma vid frågor och funderingar och gjorde olika 



saker med oss. När vi kom var det en introduktionsdag för alla utbytesstudenter på Zuyd som 
vi deltog i vilket gjorde att man träffade flera utbytesstudenter där redan i början. 

14. 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse ell
er studier?  

Lär dig lite holländska, det underlättar i fikarummet men du klarar dig fint på bara engelska 
med så absolut inget måste. Planera dina studier redan från din ankomst för tiden rinner 
bokstavligen iväg. Ha kul och var öppen för allt. Praktiken går inte att jämföra med den vi har 
i Sverige så åk dit med ett öppet sinne så du inte har jätte höga förväntningar, då kan du lätt 
bli besviken och få några tunga veckor framför dig. 

15. 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska s
aker…)?  

Det mesta går att köpa här i Nederländerna men en regntålig jacka kan vara skönt. Tänk även 
på att ha med kopior på id-handlingar samt viktiga nummer, saker kan bli stulna. 

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

Jag rekommenderar verkligen folk att åka till Nederländerna, Maastricht är en underbar stad 
att leva och bo i. Upplevelsen av utbytesstudier och allt folk man möter gör verkligen att man 
växer och utvecklas som människa. Det är verkligen ett av de bästa beslut jag har tagit att 
söka till utlandsstudier. 

17. Övrigt:  

Innan man åker känns det inte som man har så stor koll alls på vad som behövs göras med 
ansökningar och alla olika papper som ska fixas. Allt löser sig med tiden och det är en fördel 
om man är två som ska åka då man kan bolla med varandra, men skriv en lista på vad ni måste 
göra och när det ska vara klart, saker faller lätt ur huvudet. Det är inte alla gånger 
värduniversitet svarar snabbt så vid mailkontakt tar det tid innan frågorna besvaras, vilket 
också ger en panik men andas för allt löser sig tillslut.  


