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Reserapport efter utbytesstudier 
 

Jag heter Evelina och läser på sjukgymnastprogrammet. Under termin sex gjorde jag ett 

utbyte på Univerity of Salford i England. Detta universitet ligger i Salford, en stad som sedan 

länge varit sammanvuxen med Manchester.  

Under termin sex läser man på sjukgymnastprogrammet sina valbara kurser och jag hade då 

möjlighet att göra detta i Salford. Under mina tretton veckor som jag var iväg läste jag en 

både en kurs och gjorde en praktik. Kursen Studies in complex rehabilitation omfattade 15 hp 

och var schemalagd under fyra veckor, men avslutades inte förrän sent på våren när jag 

kommit tillbaka till Sverige. Det examinerande momentet var en muntlig presentation som 

genomfördes via en interaktiv plattform på internet. Denna kurs tillgodaräknades som mina 

två valbara kurser.  

Under utbytet gjorde jag även en praktik på North Manchester General Hospital. Tre veckor 

spenderades på två ortopedavdelningar varav en den ena var en avdelning för planerade 

ingrepp och den andra var en traumatisk avdelning. Under denna praktisk arbetade vi 40 

timmar per vecka och var handledda av sjukgymnaster på respektive avdelning. Det var 

oerhört spännande att se skillnaden mellan den svenska och engelska sjukvården. Det var 

ingen större skillnad på hur sjukgymnasterna jobbade där, men det var annorlunda att skriva i 

pappersjournaler och lära sig deras sätt att skriva i dessa. Praktiken var väldigt lärorik och 

utmanande. Till en början var det ganska svårt att förstå de äldre patienterna med en stark 

nordvästlig accent, men detta gick bättre och bättre under tiden. Det blev lite problem med 

praktikplaceringen till en början. Egentligen skulle jag gjort placeringen tre veckor tidigare, 

men hade inte fått någon information om att jag behövde ha ett utdrag ur straffregistret med 

mig till England. Jag rekommenderar at man fixar detta redan i Sverige innan man åker iväg 

på ett utbyte. Jag skulle även haft med mig egna arbetskläder vilket jag inte heller fick någon 

information om i förväg, så även detta är skönt om man har fixat innan man åker dit. Det finns 

då kanske möjlighet att låna detta från Hälsouniversitet så man slipper köpa dessa kläder 

själv.  



 

 

 

 

 

Placeringen i England tillgodoräknades som praktiken på den kliniska 

undervisningsavdelningen som man annars gör om man stannar i Linköping. Totalt fick jag 

10 hp för praktiken och en reflektionsuppgift på 1500 ord som hörde till praktiken.  

Under mina utbytesstudier läste jag även kursen: Entreprenörskap på distans. Denna 

omfattade 3 hp. Jag gjorde även klart kandidatuppsatsen i England. Till en början tänkte jag 

att det skulle bli lite jobbigt eftersom min uppsatspartner skulle vara kvar i Linköping. Det 

gick faktiskt förvånansvärt bra att jobba från olika håll. Vi hade samlat in alla data innan jag 

åkte iväg och arbetade pratade via skype samtidigt som vi arbetade. Ett tips är att försöka 

jobba med kandidatuppsatsen så mycket som möjligt i termin 5 om man ska åka på utbyte i 

termin 6, det underlättar väldigt mycket och man får även mer tid till utflykter och andra 

aktiviteter som man kanske vill göra i det land man åker till.  

Under utbytet bodde jag på ett studentboende. Jag fick söka detta i samband med att jag fick 

mitt antagningsvesked och det gick väldigt smidigt. I huset där jag bodde var vi elva 

utbytesstudenter och längt upp hade vi ett gemensamt kök. Vi delade även på två duschar och 

två toaletter. Rummet som var 11 kvadratmeter kändes till en början väldigt litet, men man 



vänjde sig efter ett tag. Det positiva med detta boende var att man lärde känna andra 

utbytesstudenter från hela världen och fick många härliga vänner! Boende kostade ca 

…../månad.  

Jag åkte tillsammans med en klasskamrat till England 5 dagar innan välkomstveckan startade. 

Vi var nästan först på plats så det kändes lite tomt till en början, men det var också skönt att 

ha lite tid på sig att komma iordning och fixa olika saker innan studierna började. 

Välkomstveckan som varade från en onsdag-söndag var väldigt bra! Under denna vecka lärde 

jag känna flera av de personer som jag umgicks mest med under mitt utbyte. Välkomstveckan 

bestod både av aktiviteter som var kopplade till studierna, men även sociala aktiviteter så som 

utflykter till Liverpool och Trafford centre.  

Resan finansierade genom ett Erasmusstipendiet samt CSN. Jag behövde inte ta något extra 

studielån vilket man kan göra när man åker på utbyte.  

Som jag nämnde innan så blev det lite kommunikationsmissar gällande praktiken. Detta var 

något som just då kändes ganska frustrerande. Även om det löste sig bra hade det varit bra 

med lite mer information från värduniversitetet innan jag kom dit. Det var även lite krångligt 

när studentkortet skulle fixas. Kring detta fick vi inte heller så bra information om, men det 

löste sig även om det tog lite längre tid än vad det hade behövt göra. Gällande den engelska 

kulturen upplevde jag inte att det var något var stressande eller frustrerande. 

Jag upplevde inga större problem med språket under mitt utbyte. Till en början var det lite 

svårt att förstå den Engelska accent som de har i Manchester och speciellt de äldre patienterna 

som jag träffade på sjukhuset, men efter några veckor hade man vant sig och då var det inga 

problem alls. En av anledningarna till att jag ville åka till England på utbyte var just för att få 

öva och förbättra engelskan.   

Jag rekommenderar verkligen studenter som åker på utbyte att passa på att utforska den kultur 

och det land man är i. Manchester är en väldigt kulturell stad och det finns mycket möjligheter 

till att gå på konserter och andra tillställningar. Jag dansar Lindy-hop och passade på att även 

göra detta under mitt utbyte vilket var väldigt kul. Man kände sig snabbt välkommen jag 

genom detta fick jag även många vänner som inte var utbytesstudenter.  

Det är svårt att säga vad som varit höjdpunkten med mitt utbyte. Jag trivdes bra under hela 

utbytet, mycket tack vara de personer jag lärde känna där. Några av höjdpunkterna var ändå: 

alla musikkonserter, weekend resa till Scottland och tisdagskvällarna med Lindy hop! 



 

 

Jag kan verkligen rekommendera andra studenter att åka på detta utbyte. Jag har otroligt 

många härliga minnen och har fått underbara vänner från hela världen.  
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