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1. Vilket program läser du på?

Jag läser sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 

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

Jag fick chansen att läsa en termin på West Virginia University (WVU) vilket ligger i 

Morgantown, West Virginia, USA.

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

Jag spenderade min femte termin på utbytet.

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

Utbytet omfattade både studier och praktik, kurserna jag läste  var följande:

- Alterations in Mental Health

- Alterations in Adult Health II

- Women in Movies

Utöver detta hade jag min C-uppsats att arbeta med tillsammans med min partner som var kvar 

i Linköping. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?

Jag kunde tillgodoräkna hela min termin inom mitt program i Linköpings tack vare att mina 

kurser täckte de ämnen som läses i Sverige samt att jag hade praktik i samband med dessa kur-

ser. 

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

Till skillnad mot Sverige var praktiken utspridd på hela terminen, alltså inte i block som vi har 

i Linköping. De första fem veckorna hade jag praktik en dag i veckan och de resterande veck-

or hade jag två dagars praktik per vecka. Dagarna var cirka 6 timmar långa, 5 av dessa timmar 

på avdelning och 1 uppdelade före och efter tiden på avdelningen för att presentera våran pati-

ent för de andra studenter samt att prata om dagen, vad vi gjort och lärt oss. Inför varje prak-

tikdag krävdes det cirka 6 timmars förberedelse då man vart tilldelad en patient, läste på om 

denne på avdelningen och sedan skrev en plan för denna patient, patofysiologi om patientens 

primära sjukdom, en utförlig omvårdnadsdiagnos och en lista på alla läkemedel, deras verk-

ningsmekanismer, biverkningar o.dyl. Detta skulle sedan lämnas in till läraren för att bli be-

tygsatt. Denna planeringsuppgift gör studenterna under varje praktik under utbildningen så 

de var vana vid det eftersom detta var deras tredje år, eftersom det var helt nytt för mig tog det 

ett tag innan man kom in i det vilket betydde att denna uppgift i början tog längre tid. 

Kurserna jag läste varierade i hur många timmars förberedelse de krävde. Alterations in Men-

tal Health  krävde cirka 4-5 timmars förberedelser och sedan ungefär 3 timmars föreläsningar 

per vecka. Alterations in Adulth Health II krävde omkring 3-4 timmars förberedelser och 3 

timmars föreläsningar i veckan. Min tilläggskurs Women in Movies krävde omkring 30min-

3timmars förberedelse beroende på om det var en vecka med filmanalys eller inte. Detta var en 

kvällskurs där föreläsningarna var 3 timmar långa. Med alla timmar i hopräknade var det cirka 
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28,5-33,5 timmars studier i veckan, utöver det skulle jag hinna med att arbeta med min c-upp-

sats tillsammans med en partner med 6 timmars tidsskillnad vilket blev väldigt svårt. 

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

hur? Kostnad? 

Jag bodde i en lägenhet i studentkorridor som jag delade men 3 andra amerikanska tjejer. Vi 

hade eget badrum, kök samt vardagsrum och jag hade även turen att få ett eget rum. Det var 

väldigt litet och låg på ett campusområde som låg utanför stan men nära till sjukhuset vilket 

hade både sina för och nackdelar. Jag fick uppfattningen om att jag som utbytesstudent var 

tvungen att bo på campus och jag fick söka boende genom skolan. Mitt boende var väldigt dyrt 

för det lilla rum jag hade och när man bor på campus måste man köpa ett matkort som också är 

väldigt dyrt. Efter cirka halva terminen fick jag reda på att jag inte var tvungen att bo på cam-

pus och kunde sökte egen lägenhet om jag ville. Eftersom man måste betala hela avgiften för 

boende och mat inom första veckorna kunde jag inte flytta. 

8. Kunde du språket innan du åkte?

Engelska är språket som används vilket de flesta svenskar har goda kunskaper i. Jag har eng-

elska som modersmål kände jag mig inte orolig för att studera på engelska. Däremot var det 

svårt ibland när de använde facktermer och ibland hade några svårt att förstå min engelska dia-

lekt. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?

Jag kan inte välja ut ett enskilt bästa minne utan alla minnen ihop utgör den bästa terminen 

och halvåret av mitt liv. Att träffa så många nya vänner, uppleva en helt annan kultur, resa till 

platser som jag annars inte skulle besökt utgör ett enda stort minne som jag aldrig kommer 

glömma och är oerhört tacksam för att jag fått. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?

Det jag tyckte var mest frustrerande var att under praktiken endast få en ha patient vilket för 

mig var något understimulerande. Jag lärde mig ändå mycket från praktiken men det skiljde 

sig en del från praktiken i Sverige. Något annat jag tyckte var frustrerande var att känna mig 

tvungen att leva efter så många regler som de hade i studentboendet, jag var inte van vid detta 

eftersom jag annars bor själv och är van vid frihet. 

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

önskar du att du kom tidigare/senare?

Jag kom till Morgantown 5 dagar innan terminen började, detta med anledning av att de var ett 

obligatoriskt möte och rundvandring för alla utbytesstudenter dagen efter jag kom fram. Jag 

fick inte flytta in på mitt korridorsrum tidigare än så. Redan första kvällen anordnades en 

picknick för utbytesstudenterna som jag deltog i och träffade flera vänner då som jag sedan 

umgicks med resten av terminen. 
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12.Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att 

studera i Sverige?

Jag finansierade min flygresa dit med sparade pengar och fick även ett bidrag av skolan till 

detta. Boende, mat och min fritid där finansierade jag nästan helt av CSN pengar jag fick un-

der terminen. Att tänka på när jag söker CSN för utomlandsstudier är att man får hela summan 

på en gång vilket betyder att man själv måste tänka på att dela upp pengarna så det räcker un-

der tiden man är där. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 

Mottagandet upplevde jag som både bra och dåligt. Det var bra att vi hade en picknick första 

kvällen vilket gav oss möjlighet att skapa kontakter så vi kunde umgås dagarna innan vi börja-

de studera. Förutom detta och det obligatoriska mötet anordnades inte speciellt mycket för 

oss utbytesstudenter. Däremot händer ganska mycket på hela campus i början av terminen 

med bland annat volleyboll turnering och Fall Fest som arrangeras av universitetet första 

veckan av terminen där flera stora artister uppträder. 

Två av kurserna jag läste var i klasser som läst tillsammans i 3 och 4 år så alla kände varandra 

väl och det var till en början svårt att komma in i klassen och lära känna så många. Jag fick ing-

en fadder utan hade mycket kontakt med en av läraren som även var ansvarig för alla utbytes-

studenter på sjuksköterskeprogammet. Under praktiken var klassen uppdelad i mindre grup-

per vilket gjorde det lättare att lära känna dem, vissa av dem kom jag väldigt nära och har fort-

satt kontakt med nu. 

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

förberedelser eller studier?

Det jag skulle tipsa framtida studenter om är:

- Sjuksköterskeprogrammet på WVU har en del köksmaterial att låna ut om man frågar i god 

tid.  Detta var till stor hjälp då köket i studentbostaden var tomt och det blir dyrt att köpa allt 

på plats. 

- Sök eget boende!

- Hör av er till de internationellt ansvariga på campus Valla då de kan ha studenter som ska till 

samma ort vilket man inte får reda på av de på HU. Om det finns fler studenter som ska till 

samma ort rekommenderar jag, och de andra svenskarna jag studerade med i Morgantown, att 

ni söker boende ihop i form av ett mindre hus eller större lägenhet. Det blir mycket billigare 

och roligare då studentbostäderna har väldigt mycket regler. 

- Res iväg till närliggande städer så fort ni har chansen, det finns mycket omkring att se! Min 

rekommendation är att hyra bil då detta oftast är billigast i längden. 

 4



15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, mate-

rial, praktiska saker...)?

Det jag skulle rekommendera att framtida studenter tar med dig är följande: stetoskop, sax, 

pennlampa, sjuksköterskeklocka (dessa måste annars köpas på plats vilket kan bli dyrt), säng-

kläder, handdukar. Skolan rekommenderar att man beställer detta från en hemsida vilket sen 

levereras till bostaden man kommer bo på i Morgantown och det sägs att de ska finnas på plats 

vid ankomst men detta stämmer oftast inte. Inga av de utbytesstudenter som hade beställt det-

ta paket hade fått sina saker i tid vilket resulterade i att vi inte hade någonting att sova på första 

veckan. 

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

Jag skulle absolut rekommendera andra att åka till Morgantown! Man ser en helt ny sida av 

USA, och lär sig oerhört mycket. Att få chansen att studera utomlands är fantastiskt, därför 

rekommenderar jag alla till att söka  utlandsstudier!

17. Övrigt

Följande är några bilder från mina upplevelser i Morgantown, West Viginia, USA. 

En hemmamatch I amerikansk fotboll på Milan Puskar Stadium med 60 000 personer
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President E. Gordon Gee på storskärm under välkomsttal

Utflykt till Coopers Rock med mina svenska kompisar, även de på utbyte från Linköping
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Stuart Hall, den äldsta byggnaden som tillhör WVU

Jag och min danska vän på weekendresa i Philadelphia, även hon var på utbyte i 

Morgantown.
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Jag avnjuter Thanksgiving middag i New York

Utsikt från hotellet över New York
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Jag och min svenska vän som mötte upp mig för en vecka i New York
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