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Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Linköpings Universitet. Jag fick möjligheten att åka som 
utbytesstudent till West Virginia Uiversity (WVU), Morgantown, West Virginia, USA under termin fem 
av min sjuksköterskeutbildning. Utbytet omfattade både praktik och teoretiska studier och jag blev 
en del av en sjuksköterskeklass på skolan i Morgantown. Jag läste med andra ord exakt samma 
termin som den klassen jag hamnade i. De kurser som omfattades av terminen var följande: 

- Clinical Nursing Pharmacology 3 Credits 
- Concepts: Adults Health 3 Credits 
- Interventions: Medical Surgical 2 Credits 
- Concepts: Psychosocial 3 Credits 
- Interventions: Psychosocial 2 Credits 

Till skillnad från utbildningen i Sverige där praktiken ligger samlad så hade vi på WVU två dagar 
praktik i veckan. Praktikdagarna var ca 6 timmar långa, men utöver det så krävdes ca 5 timmars 
förberedelse inför varje praktikdag. Denna förberedelse bestod utav att vi blev tilldelade patienter 
som vi skulle läsa på om och skriva sammanfattningar av, där bland annat omvårdnadsdiagnosed och 
planerade åtgärder skulle inkluderas. 
Halva praktiken bestod utav praktik på 
psykiatriavdelning och halva på en 
avdelning med både medicin- och 
kirurgipatienter. 

De tre dagar i veckan som vi hade 
teoretiska studier hade vi föreläsningar i 
snitt 4 timmar per dag. Utöver detta fick 
vi en hel del hemuppgifter och läxor.  

Vi hade examinationer ganska så 
frekvent, ibland upp till tre gånger per 
vecka, men i snitt ungefär en gång i 
veckan. Dessa tog ofta en till två timmar 
och bestod alltid av så kallade ”multiple-choice” frågor. Det innebär att man får 4-5 svarsalternativ 
som man väljer mellan till varje fråga. Det var väldigt annorlunda mot de svenska tentorna i 
uppsatsformat. Jag kunde tillgodogöra mig hela min termin på WVU för min utbildning i Sverige och 
behövde inte skriva några tentor hemma i Sverige efter hemkomst.  

Jag bodde i ett av korridorshusen på campus, i en lägenhet med tre andra killar. Det var en 
annorlunda situation från vad man är van vid i Sverige, men ganska så typiskt utifrån vad man kan få 
för uppfattning ifrån amerikanska kollegefilmer. Man bor på ganska liten yta och tätt inpå varandra. 
Möjligheter till egen matlagning är små då man äter på skolmatsaler på campus.  

Skolan har via sin hemsida olika val för boende som man får ansöka om. Kostnaden för boendet fick 
jag stå för själv och var drygt 4000:- i månaden. Utöver denna kostnad så var man tvungen att köpa 



ett matkort för att äta i skolans cafeterior, man hade alltså inte valet att laga sin egen mat om man 
bodde i ett av de hus som tillhörde skolan. Dessa matkort fanns tillgängliga med 10-19 måltider i 
veckan och varje måltid kostade ca 100:- om man valde det alternativ med 10 måltider i veckan. 
Detta var för mig som är van vid att laga min egen mat, en stor omställning, och innebar en extra hög 
kostnad när det gäller mat. Bara matkostanden gick på över 12 000:-. 

Språket som gällde, var naturligtvis, Engelska. För mig var språket inte något problem tack vare 
tidigare gymnasiestudier på engelsk skola. Jag kände dock att jag allt eftersom tiden gick blev mer 
och mer flytande i språket. 

Emellanåt varit studierna mindre hektiska så 
vi hade möjlighet att göra lite andra saker. En 
helg följde jag med en grupp 
utbytesstudenter till Washington D.C. för att 
ta oss en titt på huvudstaden. Detta var 
väldigt roligt och ett av mina bästa minnen 
ifrån terminen. I USA har man ett så kallat 
spring break vilket innebär en veckas lov, den 
senare halvan av vårterminen. Denna vecka 
gjorde vi en roadtrip ner genom sydöstra 
USA till Florida. Det var en riktigt härlig vecka 
med en massa sol och bad. 

När vi första kvällen kom fram till Morgantown var det fortfarande några dagar kvar till dess att 
skolan började. På WVU så får de ordinarie eleverna inte flytta in i sina korridorsrum förrän helgen 
innan skolstarten och detta innebar att jag var helt själv i mitt hus de första dagarna. Ifrån skolans 
håll gavs väldigt lite information och stöd i början och man kände sig ganska så utelämnad. Efter 
några dagar drog studierna igång och man kom in i ett sammanhang, men de första dagarna kändes 
det hela lite hopplöst. Jag visste inte var jag skulle få tag på mat, var jag skulle vara och när, och det 
var mycket upp till mig själv att utforska omständigheterna så gott jag kunde. Jag hade innan 
terminens början försökt att få reda på vilket datum som terminen började, men detta var inte helt 
lätt, jag upplevde att man ifrån skolans håll ar dåliga på att ge information och svara på mail. Jag kom 
därför fram ca fem dagar innan starten och även om det var lite tomt och ensamt så kändes det bra 
att ha några dagar på sig att lära sig hitta och bli lite bekväm innan studierna drog igång. 

 Jag hade ändå uppskattat ett lite mer omsorgsfullt mottagande och stöd ifrån skolans sida. Fick 
innan terminens start reda på via mail att jag skulle få en fadder i den klassen jag skulle gå i. Denna 
fadder verkade inte ha några speciella åtaganden utan fanns väll som en resurs om jag kände att jag 
behövde en sådan. Jag fick dock kontakt med denna fadder så pass sent att jag redan hade fått ordna 
med det som behövde ordnas med på egen hand. Ifrån skolans håll fanns det ingen uppföljning av 
oss utbytesstudenter under terminens gång. Den kontakt som vi hade med det internationella 
kontoret var vid ankomsten första kvällen och vid avresa. För mig gick det hela rätt bra, men det 
kräver att man kan ta många egna initiativ och klara sig på egen hand, annars kan det nog upplevas 
som väldigt påfrestande. 

De kostnader som jag hade för terminen var resorna, boendet och maten. Totalt landade detta på 
drygt 30 000 kronor efter att ha fått ett litet resebidrag ifrån Linköpings universitet. Detta var utöver 



de hyreskostnader som jag hade för boendet hemma i Sverige. Det tillkom även en del kostnader för 
litteratur och nödvändigheter i boendet så som kudde och täcke. Jag finansierade terminen genom 
CSN-lån samt ett enskilt stipendium som jag blev tilldelad. Det blev i slutändan ganska så mycket 
dyrare än en normal termin i Sverige på grund av de relativt höga boende och matkostnaderna plus 
andra utgifter som man normalt inte har. 

Ett råd jag skulle ge till framtida studenter som skulle vilja åka på utbyte till WVU är att försöka 
kontakta elever eller andra människor i staden för att söka boende utöver det som skolan erbjuder. 
Trotts vad skolan säger så skulle det innebär bra mycket lägre kostnader och möjlighet till mer 
engagemang i utbytesstudentsaktiviteter. Om man ska bo på något av skolans boenden så får man 
vara beredd på att införskaffa en hel del saker så som kudde, täcke, eventuella köksredskap, porslin, 
mm. Det finns inte mer än en säng, en stol och ett bord, i något av studentboendena.  

Jag skulle rekommendera utbyte till USA, men om möjligt till en annan plats. Staden Morgantown är 
en mycket liten stad där universitetet är stans ”centrum”. Det är långt till närmaste större stad och 
Morgantown i sig själv har inte mycket att erbjuda. Jag skulle med tanke på detta och skolans 
halvhjärtade bemötande inte rekommendera utbyte till WVU i Morgantown. 


	Reserapport – Johan, West Virginia University, USA, vt 2012

