
 
 

 

 
 
 

Reserapport efter utbytesstudier 
 

Jag läser termin 5 på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och åkte på utbyte 

till Norges Arktiske Universitet i Tromsö under höstterminen i tre månader. Jag åkte till 

Tromsö en vecka innan terminen startade för att delta på en introduktionsvecka för 

internationella studenter. Det var skönt att komma till Tromsö innan studierna började för att 

få tid att lära känna staden och människorna. 

 

Jag läste en 7 veckors teorikurs om folkhälsa och universell utformning samt 1 veckas 

artikelgranskning tillsammans med andra norska arbetsterapeutstudenter. Jag hade jag 2 

veckors praktik på Bedrifthelsetjeneste UNN som är detsamma som företagshälsovård i 

Sverige. De arbetar med fokus på förbyggande arbete inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

främst inom hälso- och sjukvården. Jag fick även delta på 2 dagars tvärprofessionellt 

samarbete (TPS) på Helsehuset tillsammans med andra läkare, sjuksköterska- och 

farmacistudenter.  

Eftersom vi börjar skriva på vårt examensarbete under termin 5 hade jag 1 veckas egenstudier 

i Tromsö för att kunna arbete med det. Jag kunde tillgodoräkna mig Basgrupp 2 hp, Kvalitet 

och lärande i arbetslivet 3 hp, Välfärdssamhället 4,5 hp och Aktivitet och hälsa i vuxenlivet 6 

hp.  

 

Jag fick boende genom universitet som erbjuder studentboende till internationella studenter. 

Det var viktigt att vara ute i god tid då nordiska studenter inte har första prioritet. Jag bodde i 

korridor i ett rum på 12 kvm2 med eget badrum och delat kök med 22 andra. Boendet hade ett 

väldigt bra läge med 5 min till universitet och 15 min med buss till centrum. Boendet kostade 

4 600 NOK/månad och då var rummet möblerat, vatten och el ingick och jag hade internet på 

rummet. Det går att söka privata boenden, men eftersom jag var i Tromsö en så kort period 

var det svårt att hitta något som matchade. 

 

I början var jag nervös att språket skulle vara ett problem, men norrmän förstår svenska 

väldigt bra så språket var inget hinder. Det är vissa ord som kan vara svåra att förstå, men det 

lär man sig efter ett tag. Eftersom jag bodde tillsammans med andra internationella studenter 

pratade jag även mycket engelska. Något jag tyckte var bra att jag fick öva på.  

 

Det viktigaste som jag tar med mig från Tromsö är alla vänner som jag har träffat och det är 

människor från hela världen. Mitt bästa är alla utflykter vi gjorde. Vi hyrde bil en helg och 

åkte till Sommaröy som är helt fantastiskt vacker. Vi tältade och fick se norrsken på natten. 

Det var många härliga fjällturer som vi gjorde och åkte på valsafari där vi fick se 

späckhuggare och knölval. Tromsö har också ett rikt kulturliv med bland annat 

musikfestivaler, filmfestival och matmarknader. 

 

Det som var utmanande för min del var att få ihop skolschemat eftersom vi började med 

examensarbetet hemma i Sverige och det var några examinerande moment som jag behövde 

vara med på. Det löste vi genom att jag var med via Facetime så det gick bra trots allt. Lärarna 

var väldigt samarbetsvilliga och hjälpte mig så mycket det bara gick. Jag tog en sak i taget för 

att inte bli allt för stressad. Hade jag blivit det hade det kunnat förstöra hela upplevelsen och 



 
 

 

det är det inte värt. Det kan vara svårt att komma in i en ny klass som använder annan 

studieteknik, men de var otroligt hjälpsamma och vi fick också faddrar som hjälpte till om vi 

hade några frågor. Sen är det speciellt att dela kök tillsammans med 22 andra från olika delar 

av världen. Det är många olika kulturer och värderingar som krockar. Framförallt när det 

kommer till att städa upp efter sig. Det var inte alltid jag kände inspiration att laga mat i 

köket. Däremot älskade jag att kunna gå upp till köket och bara hänga om jag kände för att ha 

sällskap. Det kunde vara väldigt mysigt och underhållande. 

 

Jag kom till Tromsö två dagar innan den internationella introduktionsveckan startade och det 

tyckte jag var fullt tillräckligt. På introveckan fick vi all information vi behövde och möta alla 

nya människor. Universitetet anordnade stadsvandring, rundvandring på universitetet, tur till 

Grötfjord (vacker fjälltur) och internationell fest.  

 

Det är väldigt dyrt i Norge och jag var nervös innan jag åkte hur jag skulle få ihop ekonomin, 

men jag hade vanligt CSN och stipendium på ca 9 000 från Erasmus och klarade mig på det. 

Jag kan rekommendera att ha undanlagda sparpengar som du kan använda ifall något oväntat 

skulle uppstå som kostar pengar. Annars finns det något som heter Turbo i Tromsö där 

studenter får hyra utrustning helt gratis under en veckas period. De har spritkök, tält, 

liggunderlag, vandringskängor, cyklar, skidor mm. Det var hur bra som helst och vi använde 

det till alla våra utflykter och fjällturer. Så länge du skötte dig och lämnade tillbaka 

utrustningen i samma skick fick du hyra så mycket som du ville.   

 

Det är svårt att prioritera vad man ska ta med när man har begränsat med utrymme i bagaget. 

Det som jag saknade mest (som jag fick efterskickat med posten) var mina vandringskängor, 

underställ och tjocktröja. När vi kom upp till Tromsö var det sommarvärme och solen var nere 

45 min under hela dygnet, men det går snabbt och blir kallt fort så ta med ordentliga kläder. 

Annars finns det mesta att köpa eller hyra i Tromsö, men då kan det komma att kosta en slant 

också.  

 

Om du tycker om att uppleva en fantastisk natur och träffa härliga människor är Tromsö utan 

tvekan att rekommendera. Det är ett minne för livet!  
 

 
   


