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Vilket program läser du på? 

Sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag gjorde mitt utbyte i Maastricht, Nederländernas äldsta stad. Jag studerade på Zuyd 
Hogeschool som ligger i en stad som heter Heerlen. 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag var där i ungefär 3,5 månad under termin 5. 

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

Utbytet bestod av 11 veckor verksamhetsförlagd utbildning och en inlämningsuppgift 
(rapport) på engelska om utbytet. Jag deltog också i basgrupp. 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?   

Jag kunde tillgodoräkna mig: Basgrupp(2,5 hp), examination i kommunikation(2 hp), 
omvårdnadsseminarium(4 hp), VFU inom kirurgisk vård (9 hp) och obligatoriska moment (1 
hp). I Sverige tillägnade jag mig 7,5 hp genom examensarbete och terminsexamination 4 hp.  

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Jag hade praktik tre gånger i veckan (24 timmar), basgrupp en gång i veckan samt en dag 
självstudier, så ungefär 40 timmar i veckan. 

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

Vi fick erbjudande från en samordnare från Zuyd Hogeschool om ett studentboende i 
Maastricht. Det var ett korridorsboende för främst utbytesstudenter. Vi hade eget rum och 
toalett och delade kök, vardagsrum, tvättstuga med andra studenter. Att bo i korridor var 
perfekt för att lära känna nya människor från olika delar av världen. Boendet kostade 350 
euro/ månad där det ingick internet. Med cykel tog det bara ca 10-15 minuter till de centrala 
delarna av Maastricht. 

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

Nej jag kunde inte Holländska innan jag åkte. Holländarna är lika bra på engelska som vi är 
här i Sverige så det fungerade fint. 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?   

Jag tar med mig väldigt många fina minnen från Maastricht! Alla nya vänner man träffade, 
personal på praktiken och studenter. Även resor som vi gjorde på några ställen i 
Nederländerna, Belgien och Tyskland. 



Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

Det jag tycker var stressigt var att hinna med C-uppsatsen, vilket det blev mycket jobb med 
när man kom hem. På praktiken kunde jag ibland bli ganska frustrerad på grund av 
språkbarriären. Personalen kunde prata engelska men ibland kände jag att de inte alltid 
tänkte på att förklara saker för mig på engelska. Jag fick lära mig att fråga mycket och ta för 
mig mera. 

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

Vi kom dit i slutet av augusti vilket var knappt två veckor innan basgrupperna började. 
Praktiken började inte förrän slutet av september. Det var skönt att ha så mycket tid på sig 
innan studierna började. Man hann lära känna staden, fixa cykel med mera.  

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 

Jag tog fullt CSN-lån samt merkostnadslån för utlandsstudier. Jag finansierade även tiden 
med Erasmus stipendiet och lite sparade pengar från sommarjobb. Jag tyckte det gick åt 
ungefär lika mycket pengar som hemma. Beroende på resor och andra aktiviteter man 
gjorde varje månad gick det åt mer pengar såklart. 

Hur var mottagandet i värdlandet/‐universitetet?   

Mottagandet var bra! Vi var med på en introduktionsdag två dagar efter vi anlänt där man 
fick information och träffade mycket studenter. Vi missade tyvärr mer än halva 
introduktionsveckan men hann vara med på lite i slutet av veckan. Det var dock anordnade 
Erasmus aktiviteter hela tiden så man hade tid att ta del av studentlivet. Vi hade en fadder 
från Zuyd Hogeschool som man kunde kontakta om det var något man undrade över. Vi 
hade mer kontakt mer vår internationella basgrupp där vi även hittade på saker privat.  

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 

Försök att fixa en del med C-uppsatsen innan man åker iväg. Man får också avsätta tid när 
man är där men det är svårare än vad man tror att få tiden att räcka till. 

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

Ta med litteratur till studierna hemma eller ha de flesta böckerna på datorn så man slipper 
packa med det. Skor till VFU, regnjacka (eller regnställ) och matlådor är också bra att ha. 
Annars är det enkelt att köpa det där. 

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

Ja verkligen! Maastricht är en underbart mysig, gammal stad med mycket fina gamla 
byggnader. Det finns ett mycket stort utbud av uteserveringar, restauranger, god mat och 



härliga pubar. Det finns också en hel del rolig shopping. Maastricht ligger också centralt i 
Europa vilket gör det enkelt och nära att resa till Belgien och Tyskland bland annat. 

Övrigt? 

Att åka på utlandsstudier var bland det bästa jag gjort! Det är så värt att ta chansen att åka 
iväg. Man träffar vänner för livet och tar med sig många fina minnen. Jag tycker att man 
utvecklas så mycket personligt och får mycket nya kunskaper och erfarenheter till sin 
framtida profession som sjuksköterska. 

 

 

 

 

Min praktikplats (avdelning A2) på universitetssjukhuset i Maastricht. 



 

Sista middagen med vår basgrupp, basgruppshandledare och lektorer från Zuyd Hogeschool. 

 

 

Julmarknad i Maastricht med vänner. 
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