
Reserapport efter utbytesstudier, Jacob, Bergen vt 2012 
 

1. Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet i Linköping 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Högskolan i Bergen, Norge 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 5. 17/2 – 18/5.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
• Valbar kurs: ”Omvårdnad i ett internationellt sammanhang” 7,5hp. Kursen innefattar dels en 

klinisk placering på 5 veckor, dels rapportskrivning där man jämför aspekter inom hälso- och 
sjukvården i värdlandet med Sverige.  

• Ordinare vfu för termin 5, det vill säga 6 veckor inom psykiatri eller geriatrik.  
 

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” 

Basgrupp 2hp, seminarium 1hp, examination 1hp, vfu 6hp, valbar kurs 7,5hp.  
Totalt 17,5 av terminens 30hp. 
 
Hemma på LiU hade jag 7,5hp examensarbete och 5hp terminsexamination. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Omkring 40 timmar.  
4 dagars praktik á 8 timmar, samt en studiedag á 8 timmar per vecka.  
Hade två veckor som var fria. Det var den första veckan, och påskveckan. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Stället hette Haukelandsbakkens studenthem. Det var korridorsboende med ett möblerat rum på 9 
kvadrat samt gemensamt kök, badrum, tvätt. Studenthemmet hade förbindelse med Högskolans 
fakultet för hälso- och sjukvårdsutbildningarna, låg ett stenkast från universitetssjukhuset, samt 10 
minuter med buss in till stadskärnan. Kändes som ett helt optimalt läge!  
Kostnaden var 2400NOK per månad. Man fick betala hel hyra för alla månader man bodde där. Man 
fick lägga ytterligare 2400NOK i deposition som senare betalades tillbaka.  
Internet levererades av högskolan via vägguttag, samt så fanns också trådlöst nätverk via eduroam.  
Bostaden ordnade jag helt på egen hand genom sökande på internet. Det finns alla möjliga 
studentboenden runt om i staden, och högskolan mailade länkar dit. Men de ställen de tipsade om 
var fullbelagda.  
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag hade inte pratat mycket med norrmän innan utbytet. 
Norskan är generellt inga problem att förstå, även om västra Norge har en mer utpräglad dialekt än 
t.ex. Oslo-området. I början var det lite ovant, men med all kontakt med personal och patienter man 
hade så vande man sig snabbt.  
 
 
 
 



9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Vi styrde flera härliga events med erasmus-gruppen. Framförallt en helg som vi tillbringade på 
Hardangerfjorden, med båtfärd, vandring, övernattning i en stuga. Fjordarna och naturen runt om är 
sagolikt vackra!  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 

Jag skulle vilja säga att det inte föreligger några kulturella skillnader mellan Sverige och Norge, 
samhället är uppbyggt på motsvarande sätt. De problem och störande moment som finns i en stad 
med 250 000 innevånare i Sverige finns också i Norge.  
Vad gäller studierna, och då tänker jag på praktikplatserna, så ser sjuksköterskans roll lite annorlunda 
ut i Norge. Betydligt fler ssk per patient, men samtidigt mycket färre undersköterskor och 
vårdbiträden. Det gör att ssk’s uppgifter är kraftigt breddade jämfört med Sverige, och innefattar en 
mängd okvalificerade uppgifter som matlagning, skura golv, tvätta kläder och dylikt. Samt så har man 
ett system med dubbelsigneringar för alla läkemedel som ska ges till en patient.  Två ssk måste 
kontrollera och signera alla typer av substanser som ska ges till en patient. Detta blir ofta 
tidskrävande och rörigt, och feldoseringar fortfarande vanligt förekommande.  
 

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

Utbytet började måndagen den 19 februari, med möte hos internationella koordinatorn. 
Jag var på plats fredagen den 17:e och ägnade helgen åt att göra mig hemmastadd i boendet, lära 
mig hitta i närområdet och lära känna folket i korridoren.  
Den första veckan var dock en riktigt lugn start med ett fåtal schemalagda möten, men desto mer 
fritid. Jag hade lika gärna kunnat ankomma på söndagskvällen den 18:e såhär i efterhand.  
 

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

Genom erasmus fick jag 13000kr. Sedan sökte jag stipendier på Liu utan framgång, och stipendium 
från svensk sjuksköterskeförening på 2300kr som jag fick utdelat. Från vårdförbundet sökte jag 
resebidrag för vfu utomlands som ersatte det jag betalat för flyg och tåg Linköping-Bergen tur och 
retur.  
I övrigt genom ordinarie csn och egna besparingar. Från csn kan man också ta extra lån vid 
utlandsstudier.  
Norge är ett av världens dyraste länder, och i Bergen finns inte samma typ av billiga studentställen 
som man är van vid från Linköping. Allt är dyrare än i Sverige, men framförallt restaurang och pub.  
 

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

Mycket bra. Från början till slut. Tiden innan utbytet och under själva utbytet hade jag lång 
mailkontakt med kontaktlärare på högskolan, studentfadder och koordinatorn för utbytesstudenter.  
Första veckan var det några möten med introduktion, fix med alla papper, information, rundvisning 
på högskolan och sjukhuset.  
Jag fick kontaktuppgifter till handledare på praktikplatserna, var väntad när jag kom dit och blev 
mycket väl omhändertagen. De var flexibla och vänliga och jag kunde lägga upp mitt schema så som 
det passade mig, och jag kunde göra studiebesök under praktiken inom olika delar av sjukvården t.ex. 
på operation, hemsjukvård och andra kliniker.  
Det fixades fester och andra events genom faddrarna för erasmus-studenterna och massor av 
utflykter mm.  
 



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

Fundera ordentligt på när du vill åka på utbytet och hur du lägger upp studierna relaterat till detta.  
Jag valde att åka en månad in i termin 5, vilket gjorde att jag kunde genomgå hela T5:s teoridel med 
föreläsningar och även basgruppsarbete (som jag deltog frivilligt i). Utbytet innebar också att 
examensarbetet fick startas upp redan i T4 med idéseminarium och deltagande på T6 
framläggningar. Under månaden innan utbytet skrevs också stor del av inledningen och metoden på 
examensarbetet. Detta innebar ganska hårt plugg tiden innan utbytet, men det känns värt det nu när 
terminsexaminationen närmar sig och jag har en teorigrund att stå på. Och det kändes mycket bra att 
vara igång med examensarbetet innan utbytet startade, så att man låg i fas med det under senare del 
av terminen och inte halkade efter på grund av utbytet. 
Att åka den här tiden innebar också att man kunde möta den härliga våren i Bergen, med fint väder, 
grönska och 17 maj-firande.  
 

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

Funktionella kläder! Bergen har en årsnederbörd omkring 2500mm. Vissa perioder regnar det 
oavbrutet flera dagar i sträck. Runt om Bergen finns sju fjäll på 300-600 meters höjd. Dessa är mycket 
populära att vandra på, så lämpliga vandringsskor rekommenderas. Erasmus-gruppen anordnar också 
skidturer, fjordturer, fiske etc. så funktionella friluftskläder är ett måste.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut! Även fast man bara åker till Norge så får man perspektiv på sjukvården i Sverige, och hur 
saker och ting kan lösas på annorlunda sätt. Dessutom kan två norska vitsord från praktikplatserna 
vara till fördel vid jobbsökande i Norge.  
Det kulturella utbytet kan på förhand tänkas bli minimalt, men genom erasmus träffar man och 
umgås med studenter från hela Europa, och mycket andra utbytesstudenter från hela världen.   
 

17. Övrigt:  
Resebilder.  
 

 
Jag uppe på klippan ”Preikestolen”, vid Lysefjorden.  



 

 
Internationell middag med delar av erasmus-gruppen. 
 

 
Haukelands universitetssjukhus sett från fjället Flöjen. Huvudblocket är den stora grå byggnaden, till 
vänster ses den mer färgglada laboratoriebyggnaden. Rakt ovanför laboratoriebyggnaden i den beiga 
byggnaden är högskolan i Bergens fakultet för hälso- och sjukvårdsutbildningarna, samt 
Haukelandsbakkens studenthem.  


