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1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på sjuksköterskeprogrammet, Linköping.  
 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Under min femte termin åkte jag till Norge och var där i tre månader.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Det jag gjorde i Bergen var 11 veckors praktik fördelade på två perioder. 5 veckor var 
jag på en ortopedisk avdelning på Haukeland Universitetssjukhus och 6 veckor på 
Kalfaret Sykehjem (ett äldreboende).  
 

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” 
Jag kunde tillgodogöra mig basgrupper, seminarier och andra obligatoriska moment 
genom praktik under 6 veckor. Under termin fem läser vi även en valbar kurs på 5 hp 
och den tillgodogjorde jag mig genom 5 veckor praktik. Det jag inte kunde 
tillgodogöra mig var terminstentamen och c-uppsats.  
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag har i genomsnitt haft 40 timmar praktik per vecka.  
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i ett korridorsrum på ett ställe som heter Haukelandbakkens studenthjem 
som låg fem minuter från Haukeland Universitetssjukhus. I korridoren bodde det 
andra utbytesstudenter men även norska studenter och människor som doktorerade på 
sjukhuset. Det var väldigt bra stämning i korridoren! Boendet ordnade jag själv genom 
att ha mailat med en läkarstudent från Hälsouniversitetet som hade varit på utbyte till 
Bergen för ett par år sedan och hon föreslog att man kunde bo här. Jag sökte rummet 
genom http://www.haukelandsbakken-studentheim.no/ Rummet var på 9kvm och 
kostade ca 2800SEK/månad. I det priset ingick el, vatten och internet. Helt klart 
prisvärt, i rummet fanns en säng, ett skrivbord, en stol, en fåtölj och två garderober. 
Toalett och dusch delades med de andra i korridoren.  
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Eftersom jag åkte till Norge hade jag inte direkt några språksvårigheter. Vissa ord var 
krångliga att förstå då dialekten i Bergen är lite svår att förstå, men efter ett par veckor 
var det inga problem alls med språket.  
 

http://www.haukelandsbakken-studentheim.no/


 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Det är svårt att bara välja ett minne, jag har så många fantastiska minnen från 
utlandsstudierna. Men det bästa är nog en roadtrip som jag gjorde tillsammans med 
fyra andra till Stavanger och Preikestolen. Otroligt bra stämning och utsikten var 
fantastisk! Vi hade vädret på vår sida och hade egentligen ingenting att klaga på.  

    
Jag, Jacob, Joy, Olivia och Julija på en tur till Stavanger och Preikestolen.  
 

 
 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Det är inte mycket som har varit jobbigt, stressande eller frustrerande varken relaterat 
till studierna eller kulturen/samhället. Men en sak som har varit väldigt frustrerande 
var på min praktik jag hade på Haukeland universitetssjukhus. I Norge måste en 



 
sjuksköterska dubbelkolla när man håller på med läkemedel, t ex om en sjuksköterska 
iordningställer antibiotika måste en annan sjuksköterska komma och dubbelkolla och 
signera. Visst det är ett rätt patientsäkert system men inte ett dugg tidseffektivt! Detta 
var de tvungna att göra även om de bara skulle ge en patient en ipren.  
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag var på plats i Bergen en vecka innan själva praktiken började. Men jag kom till 
Bergen på fredagen och på måndagen skulle vi träffa lite olika personer från 
internationella kontoret och från Høgskolen i Bergen.  Jag tyckte det räckte att komma 
dit helgen innan det började.  
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade resan genom Erasmusstipendiet och lån från CSN. Jag hade även sökt 
resebidrag genom Vårdförbundet och ett stipendium från Hälsouniversitetet som 
finansierade resan. Det gick åt ungefär lika mycket pengar i Norge som det gör hemma 
i Sverige. Detta trots att det är dyrare att leva i Norge och att jag även unnade mig 
vissa saker som t ex utflykter till fjordarna.  
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Mottagandet av värdskolan var väldigt bra. Innan jag åkte dit hade jag mailkontakt 
både med en lärare från högskolan och med min fadder. Eftersom jag kom till Bergen 
lite senare (i mitten av feburari) än de flesta andra utbytesstudenterna var det inget 
introduktionsprogram som jag kunde delta i. Det gjorde däremot ingenting eftersom vi 
fick bra mottagande av lärarna på högskolan och de på internationella kontoret. En 
lärare från högskolan tog oss runt på rundvandring på sjukhuset där vi skulle ha 
praktik och efter ett par veckor anordnades det en fest för oss utbytesstudenter som 
kom senare. Jag kände verkligen att jag blev väl mottagen och detta fortsatte under 
hela utbytestiden.  
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Jag vill tipsa om att börja rätt tidigt med att leta stipendier, många deadlines för 
ansökan är bara två ggr om året. Glöm inte att kolla efter stipendier från staden där du 
kommer ifrån! 
 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Gummistövlar, regntäta kläder och vandringskorna. Med detta kommer man att klara 
sig utan problem i Bergen  
 

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



 
Ja! Det skulle jag verkligen göra (trots regnet). Bergen är en fantastisk stad (speciellt 
när solen skiner), med allt man kan önska sig, både gällande natur och fritid och 
kulturupplevelser. Stadens centrum är riktigt mysigt och det finns många trevliga 
caféer att ta en fika på.  

17. Övrigt: 
Jag rekommenderar verkligen ALLA till att åka på utbytesstudier. Du behöver inte åka 
till andra sidan jorden för att få en otrolig tid utomlands, det räcker fint med att åka till 
grannlandet i väst! Även där kommer du att få träffa människor från andra länder och 
utvecklas som person. Och inte att förglömma, Norge har den finaste natur jag 
någonsin har sett! Fjordarna är nog ännu finare i verkligenheten än vad de är på kort! 


