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Vilket program läser du på?  

Sjuksköterskeprogrammet i Linköping 

 

Vilket universitet, land och stad åkte du till?  

Zuyd Högskola i Heerlen, Nederländerna 

 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  

Termin 5, vårterminen 2018. Jag var där i 3 månader, februari till maj. 

 

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

Jag hade basgrupp en gång per vecka i en grupp tillsammans med studenter från Nederländerna och 

Skottland. Undervisningen var på engelska. Vi arbetade utifrån PBL och hade liknande uppgifter som i 

Linköping. 

Tre dagar i veckan hade jag praktik på en akutvårdsavdelning (C2 Acute opname afdeling) på 

universitetssjukhuset i Maastricht. 

 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

Jag kunde tillgodoräkna mig basgruppstillfällen, VFU, kommunikationsuppgift, obligatoriskt moment samt 

så gjorde jag en förenklad presentation i ett omvårdnadsseminarium. 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Basgrupp en gång per vecka, 2 h. 

Praktik tre gånger per vecka, 24 h totalt. 

 

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

Jag läste en grundkurs i nederländska på Stockholms Universitet innan jag åkte så jag hade lite 

förkunskaper. Nederländska påminner lite om svenska och vissa ord är samma så det var relativt enkelt att 

lära sig. På plats övade jag min nederländska och lärde mig att säga enkla fraser och att presentera mig 

själv för patienterna. De flesta yngre patienterna kunde engelska men många äldre patienter var väldigt 

dåliga på engelska och vissa kunde ingen engelska alls. Då var jag tvungen att använda min nederländska 

så gott jag kunde men ibland var jag tvungen att hämta någon annan som kunde översätta. Så det löste sig 

alltid. 

 



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

Kostnad?  

Jag hyrde ett rum i en studentkorridor i ett studentboende i Heerlen. Jag ordnade boende på egen hand 

efter att jag fick tips av en äldrekursare som tidigare varit där. För ett studentrum betalade jag 455 euro 

per månad och då ingick värme, vatten, el, internet, egen minikyl, badrum och toalett. Kök delade jag med 

andra studenter. 

 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Jag har många fina minnen från min utbytesperiod. I basgruppen blev jag god vän med några studenter 

från Skottland och även på studentboendet lärde jag känna några. Jag har många fina minnen tillsammans 

med dem. På fritiden brukade vi gå till puben, spela bowling eller biljard, gå ut på restaurang och sola på 

taket när det var fint väder. Jag gjorde endel resor tillsammans med vänner bland annat till Amsterdam, 

Köln, Belgien och Frankrike. 

 

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

Att inte förstå språket fullt ut tyckte jag var jobbigt. De var inte alltid så duktiga på att förklara och berätta 

för mig om patienterna och vad som skulle ske så jag fick fråga mycket vilket ibland var ganska tröttsamt. 

Jag försökte lära mig nederländska så gott jag kunde, det påminner lite om svenska men har ett 

annorlunda uttal. Därför kände jag mig ibland utanför. 

 

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

du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Jag började min praktik på en måndag och reste ner på lördagen innan. Nej, jag önskar inte att jag kom 

tidigare. Två dagar räckte för att hinna packa upp och se sig runt i staden. 

 

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

studera i Sverige?  

Jag fick ett stipendium på 13 000 kronor som täckte mina kostnader för hyran hemma i Sverige samt så tog 

jag utökat CSN-lån. Det gick ungefär på lika mycket som hemma. En extra kostnad för pendling med tåg till 

och från praktiken fick jag själv stå för vilket kostade ungefär 130 euro per månad. 

 

Hur var mottagandet i värdlandet/‐universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades 

något introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du 

i det?)  

I efterhand fick jag reda på att det tydligen var en introdag veckan innan jag anlände som jag tyvärr 

missade. Jag deltog annars inte i några aktiviteter anordnade av skolan då studentlivet var i princip 

obefintligt. Mottagandet var jättebra! Första dagen fick jag träffa den akademiska koordinatorn och min 

basgruppshandledare som visade mig runt på skolan. På praktiken var de väldigt välkomnande och visade 

mig runt på avdelningen första dagen. 

 

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

förberedelse eller studier? 

Våga res själv! Min reskamrat drog sig ur så jag valde att resa på egen hand något som jag i efterhand är så 

otroligt glad och stolt över mig själv att jag gjorde. Eftersom jag reste ensam fick jag pusha mig själv till att 

skaffa nya vänner och problem som uppstod upp på plats fick jag lösa helt på egen hand. Jag har vuxit 



otroligt mycket efter bara tre månader och blivit mer självständig. Jag kan också tipsa om att se till att 

ordna allt pappersarbete i god tid före för det kan vara ganska mycket som ska fixas och det tar tid! 

Dessutom, lär dig lite nederländska. Det uppskattades alltid av både personal och patienter om man kunde 

prata lite på deras språk och visade ett intresse för att lära sig. Men, man klarar sig bra på engelska. 

 

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

Arbetsskor till praktiken och viktiga dokument, annars inget speciellt. 

 

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

Ja, det skulle jag. Avdelningen jag var på var väldigt spännande och lärorik samt personalen var roliga och 

underbara att jobba med. Jag tyckte det var skönt att ha praktik tre dagar i veckan, basgrupp en dag och 

ledig varje helg. Då får man tid till att resa och hitta på roliga saker på fritiden. 

 

Övrigt:  

Ha inte för höga förhoppningar. Det är annorlunda att resa, särskilt ensam till ett främmande land där man 

inte känner någon och inte kan språket särskilt bra. Ibland kände jag mig lite utanför på praktiken när alla 

pratade nederländska med varandra och jag inte förstod vad de sa, det är något man får räkna med. 

Dessutom, eftersom jag var internationell student fick jag inte enligt sjukhusets regler utföra 

arbetsmoment på egen hand vilket var ganska frustrerande eftersom att jag kunde. Men visar man att man 

kan och vill lära sig saker, vågar ställa frågor och ta initiativ så kommer man långt på vägen och får mycket 

tillbaka. 

 


