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Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i 

Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade både praktik och teori. Kurserna jag deltog i var 

”Adult health” och ”Psychosocial” samt ”Pharmacology”, praktiken var kopplad till dessa kurser. De 

första åtta veckorna gjorde jag praktik på Chestnut ridge som är olika psykiatriska enheter som 

innefattar bland annat ungdomsvård, akutvård för missbrukare, samt en allmän psykiatrisk 

avdelning. Den andra praktikperioden var på Ruby Memorial Hospital där jag var på en ”medical-

surgical” avdelning, vilket innefattade både medicin och kirurgi. Praktiken var förlagd tisdag och 

torsdag och var sammanlagt 12 timmar i veckan varje vecka. Föreläsningarna låg på måndag och 

fredag och var sammanlagt 6 timmar i veckan och farmakologikursen var en onlinekurs med ett 

online prov varje vecka samt en salstenta varannan vecka.  

Jag åkte termin 5 men i USA gick jag termin 6. Sjuksköterskeprogrammet i USA är 4 år där de sista 

året nästan enbart består av praktik. I och med att utbytet innehöll mycket teori kunde jag 

tillgodoräkna mig hela termin 5 hemma dvs. praktik, basgrupp, tentor och den valbara kursen. 

Parallellt med utbytet i USA har jag påbörjat min c-uppsats tillsammans med en annan student. Det 

har vart svårt att få till tiden att skriva på denna och kommunikationen med min skrivpartner 

eftersom att hon också har vart borta denna termin på ett annat utbyte. Men eftersom att både vi 

och vår handledare redan innan var medvetna om detta har det inte vart ett jättestort problem, dock 

har vi inte fått lika mycket gjort som vi hade planerat.  

När jag anlände till flygplatsen i Pittsburgh var det en representant från skolan som var där och 

hämtade oss som kom den dagen. Sen blev vi körda till våra respektive bostäder. Jag bodde på 

Medical center apartments vilket är ett boende för studenter som är över 21. Det var jättenära till 

sjukhuset men ganska långt från stan där de flesta andra studenterna bodde. Jag försökte att byta 

boende då jag var missnöjd med både läget och standarden på det boende jag vart tilldelad men det 

var omöjligt eftersom jag var för gammal (enligt amerikansk lag får inte studenter över 25 års ålder 

bo i undergraduates student dorms, vilket var det enda som fanns närmare centrum). Däremot var 

det möjligt för mig att byta rum så att jag fick en rumskompis och därmed lägre hyra. Så jag delade 

rum med en utbytesstudent från Polen vilket funkade jättebra. Efter att jag flyttade in i hennes rum 

trivdes jag bättre med boendet, trotts att vi delade på ett rum som var ca 15 kvadratmeter med en 

liten kokvrå och gemensamt badrum. Eftersom jag inte bodde i ett ”undergraduates house” var jag 

inte heller tvungen att ha en meal-plan vilket alla andra studenter har. Detta innebär att man har 10, 

15 eller 19 måltider som man kan äta på någon av skolans matsalar eller restauranger. Maten där var 

för det mesta okej men variationen var inte så stor så studenterna som hade detta var inte speciellt 

nöjda.  



 

Medical Center Apartments där jag bodde. 

Mottagandet från skolan och det internationella kontoret är jag inte speciellt nöjd med. Vi fick en 

allmän orienteringsdag där de visade oss hur skolmailen och lite annat fungerade. I övrigt var de inte 

speciellt hjälpsamma. Däremot blev jag väldigt väl mottagen av sjuksköterskeutbildningen och deras 

representanter. Susan Newsfield är ansvarig för inresande studenter på sjuksköterskeutbildningen 

och det är också hon som ansvarig för psykologikursen och praktiken relaterat till den kursen. Hon 

har vart ett fantastiskt stöd och hjälp under terminen. I lägenheten jag hade fanns ingenting, vilket 

jag lite i förbifarten nämnde för henne. Efter det samlade hon ihop till nästan ett komplett kök till 

mig. Jag fick tallrikar, bestick, stekpannor, kastruller, diskställ, handdukar mm. mm. När jag kom fick 

jag också reda på att jag hade en fadder i min klass som skulle hjälpa mig ifall det behövdes. Jag vet 

inte riktigt vad hennes roll var och jag kan inte säga att hon hjälpte till jätte mycket men det var skönt 

att ha nån i klassen som jag kunde ringa till ifall jag inte visste hur jag skulle hitta till en speciell lokal 

eller göra nån viss uppgift.  

Eftersom att jag aldrig tidigare pluggat på engelska så var jag lite orolig över att detta skulle bli ett 

problem men alla lärare och de övriga studenterna i min klass var så hjälpsamma och trevliga så det 

gick hur bra som helst. De flesta patienter jag hade hand om tyckte också att det var roligt att träffa 

någon från Sverige så inte heller det var ett problem. Det enda som var svårt var ibland på tentorna 

som alltid är multiple choice, där det ställer en fråga eller påstående och man har fyra 

svarsalternativ, då kunde de ibland använda ett språk som var till för att förvirra studenterna och 

som var ganska klurigt. Men eftersom att lärarna var så pass bra och överseende så gick det alltid att 

diskutera detta efteråt så att det inte skulle bli så att jag fick dåliga betyg på grund av språkliga 

problem när jag egentligen kunde innehållet och svaret.  



 

Stora biblioteket nere på stan.  

Det bästa med utbytet är alla människor jag har träffat och alla nya vänner jag har fått. Samt alla 

städer jag har besökt under terminen. Innan terminen började var jag två veckor i New York och 

firade jul och nyår. Mitt i terminen har alla studenter en vecka ledigt och då åkte jag tillsammans med 

7 andra utbytesstudenter till Florida, och efter terminen slutade åkte jag och två andra till västkusten 

där vi var i Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles och San Francisco. Under helgerna i terminen har 

jag besökt Pittsburgh, Washington och Chicago.  

Sen har det vart otroligt spännande att få vara på sjukhuset och göra praktik. Men detta var också 

något som var väldigt frustrerande. De har inte alls samma hygienregler som på Svenska sjukhus. De 

flesta sjuksköterskor har ringar, klocka, långärmat eller nagellack mm. Det finns inga förkläden och 

handskar används inte på samma sätt som hemma. Alla har privata arbetskläder som de själva 

ansvarar över att tvätta och det finns inga omklädningsrum så de åker hem i sina arbetskläder. Och 

flera gånger under terminen har jag sett folk med sjukhuskläder i mataffären, på någon restaurang 

eller bussen.  



 

Grand Canyon  

Jag finansierade min resa med sparade pengar, studiestöd samt att jag fick stipendier på ca 6000 kr. 

Jag vet inte hur mycket pengar jag har gjort av med under denna termin. Boendet blev billigare än jag 

hade räknat med eftersom jag fick dela hyra med min rumskompis och mat är något billigare än vad 

det är i Sverige (om man inte har meal-plans vilket är ganska dyrt). Sen har jag rest mer och gjort mer 

än vad jag hade räknat med, men det flesta resorna har vi gjort med bil och bensinen är väldigt billig.

 

Helgutflykt till Washington DC. Här utanför Vita huset. 



Jag skulle verkligen rekommendera alla att åka till Morgantown, men om det är möjligt så 

rekommenderar jag att bo nere på stan och inte vid sjukhuset. Det är bra att komma någon dag 

innan terminen börjar för det finns ingenting i rummen så man behöver åka och köpa en kudde och 

täcke samt lite annat när man kommer. Och detta kan bli väldigt stressigt om man kommer samma 

dags om terminen börjar. Stan är väldigt liten och det mesta är uppbyggt kring universitetet, så det är 

lätt att hitta och alla är vänliga och hjälpsamma. Dock är det en bilstad och kollektivtrafiken är väldigt 

dålig. Det går också att gå eller cykla men det är inte många som gör det och omgivningarna är inte 

anpassade för detta.  

Så trotts att jag hade lite problem i början och inte var helt nöjd med mitt boende. Så är det ändå en 

utav de bästa och mest lärorika upplevelser jag vart med om.  

 


