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Reserapport 

 
Vilket program läser du på? 

 

Sjuksköterskeprogrammet, termin 5 

 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

 

University of Salford, Salford, England. Staden Salford är sammanvuxen med storstaden 

Manchester. 

 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

 

Jag åkte i termin 5 och var där i tre månader (13 februari-14 maj) 

 

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

 

Jag gjorde praktik i Salford. Första veckan var en 

introduktionsvecka som användes mest till att komma in 

i boendet, språket, lära känna folk mm, och ordna med 

alla papper innan praktiken. Jag fick bl.a. en 

rundvandring på universitetet och en introduktion till 

universitetsbiblioteket. Sedan tillbringade jag sex veckor 

inom primärvården med distriktsjuksköterskorna. De 

gjorde både hembesök och hade mottagningar på kliniker runt om i Salford. Jag fick utföra 

såromläggningar, ge insulin, intramuskulära sprutor, ta stygn, basal omvårdnad, en del 

pappersarbete på kontoret, ta meddelanden på telefonen mm. Min andra praktik utförde jag på 

en gastrokirurgisk vårdavdelning för kvinnor på Salford Royal NHS Foundation Trust under 

fem veckor. Där fick jag hjälpa till mycket med den basala omvårdnaden, ta vitalparametrar, 

dela mediciner, ringa och beställa undersökningar till patienter som t.ex. ultraljud av hjärtat, 



en del såromläggningar mm. Jag spenderade knappt någon tid alls på campus, var bara på 

biblioteket någon gång för att låna böcker. 

                                                                                          

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

 

Basgrupp (Bas 5) 2 Hp 

Examination kommunikation (EXK5 kommunikation) 1 Hp 

Seminarium etik (SEM 5) 1 Hp 

VFU (VFU5) inklusive introduktion: 5,5 Hp 

 

Kvar i Sverige hade jag terminstentan att göra samt C-uppsatsen och idé och metodseminariet. 

Valbara kursen utgjordes av den valfria praktiken i England, i mitt fall på kirurgavdelningen 

samt individuell kursrapport och reserapport.  

 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

 

Jag hade praktik 4 dagar, 30 timmar i veckan.  

 

Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 

Kostnad? 

 

Jag bodde på ett ställe som heter Castle Irwell. Det är ett studentboende. Jag blev 

rekommenderad att bo där av skolan och av de före detta utbytesstudenterna från 

Hälsouniversitetet. Många utbytesstudenter bor där, men även en del brittiska studenter. Jag 

delade ett tvåvåningshus med elva andra Erasmus studenter från olika länder. Vi hade egna 

rum, men delade på kök och matsal, två badrum med dusch och toalett. Det fanns tillgång till 

tvättstuga 24 timmar om dygnet också. Det kostade två pund att tvätta per tvätt, och 1,50 pund 

att använda torktumlaren/tvätt.  Bor man på Castle Irwell får man även tillgång till 

träningscentret på campus för endast 20 pund för hela vistelsen. Själva boendestandarden var 

väl lite sunkig och inte lika fräscht som studentboenden i Sverige (i alla fall inte de som jag 

har besökt), men jag trivdes jättebra och det är tveklöst därifrån som jag har mina bästa 

minnen och det var där som jag fick vänner. Vi kunde spendera kvällar med att bara spela spel 

och snacka, laga mat eller baka, träna på gymmet mm. På helgerna var det oftast någon fest i 

området. Boendet var också väldigt kontrollerat och det jobbade vakter där dygnet runt. Man 



var tvungen att visa sina nycklar när man skulle ut ur området och när man skulle in. Hade 

man besökare så var de tvungna att registrera sig hos vakterna. Det låter kanske lite som ett 

fängelse, med jag tycker att det var en jättebra grej och gjorde att man kände sig trygg att bo 

där. Det är rätt mycket kriminalitet i Salford, och jag fick rådet av många att inte gå ut själv 

efter att det blivit mörkt. Vakterna grep också in om fester blev för stökiga eller om det blev 

bråk. Vill man bo på Castle Irwell är det bra att boka i tid, för det blir rätt snabbt uppbokat. 

Man måste gå in på deras hemsida och registrera sig. Då får man ett användarnamn och 

lösenord, så att man kan boka rum. Det är viktigt att skriva att man är Erasmus student, så att 

man får allt som ingår, t.ex. sängkläder och köksutrustning. Men det står mer utförligt hur 

man ska gå till väga i välkomstbrevet. Man får betala en booking fee på 200 pund, som sedan 

kommer att dras av på hyran. Hyran, som är 76.79 pund i veckan kan man betala på lite olika 

sätt. Antingen kan man organisera så att pengarna sätts in automatiskt varje vecka eller 

månad, men då måste man skaffa ett engelskt bankkonto. Jag valde att betala hela summan 

med mitt svenska kreditkort på plats första dagen.  

 

Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

 

Språket, som är engelska, kunde jag sen 

innan och det var oftast inga problem. 

De gånger då jag kunde ha svårt att 

hänga med var när det var äldre 

patienter som pratade med en väldigt 

stark accent. Eller om det var en stor 

grupp med människor, och de pratade 

väldigt fort och använde många lokala 

termer och uttryck. Ibland kunde det 

också hända att de engelska 

patienterna, främst äldre människor, 

hade svårt att förstå min accent. Dock var alla väldigt snälla mot mig, och många var nyfikna 

på att jag kom från Sverige och ställde frågor och så. De flesta hade också tålamod och 

upprepade och förklarade gärna, så man ska absolut inte vara rädd för att fråga om man inte 

förstår. Jag lärde mig även en hel del ny sjukvårdsengelska.  

 

 



 

 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

 

De sociala minnena från Castle Irwell, alla roliga 

kvällar, utflykter, fester mm vi haft tillsammans. 

Det tar ca 10-15 minuter med buss från Castle 

Irwell in till Manchester City Centre. Manchester är 

en mycket trevlig stad som har mycket att erbjuda 

gällande kultur, restauranger och uteliv. Påskhelgen 

som jag spenderade i den otroligt vackra staden 

Edinburgh är också ett fint minne. Jag lärde även 

känna en engelsk sjuksköterskestudent, som kanske ska komma och studera i Linköping nästa 

höst, hennes familj bjöd över mig att bo hos dem över en helg i deras hus i Lake District. Det 

var väldigt trevligt och de visade mig nationalparken Lake District och den engelska 

landsbygden, otroligt vackert. En annan sak jag minns är alla samtal jag haft med de engelska 

patienterna. När det inte fanns så mycket att göra på praktiken kunde jag bara gå in till en 

patient och småprata, det var väldigt trevligt och kändes att det gav något både för dem och 

för mig. Jag tycker att de var duktiga på omvårdnaden i England. Även om personalen var 

stressad och hade många bollar i luften, tog många av dem sig verkligen tid för patienterna 

och kollade att de mådde bra mm. De hade också checklistor som de prickade av varje timme, 

som gick ut på att kolla att varje patient hade vad de behövde, låg/satt i en skön position, var 

smärtfria mm.  

 

 

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? Berätta gärna om 

ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället 

 

Jag tyckte att många delar av praktiken var jobbiga. Alla var vänliga mot mig och jag fick 

mycket uppskattning för att jag kunde hjälpa till så mycket och stötta upp i omvårdnaden mm. 

Det kändes förstås kul, men själva praktiken var väldigt annorlunda från Sverige. Det är 

väldigt stränga regler på vad man får och inte får göra som student. Detta blev extra tydligt på 

sjukhuset. Jag fick t.ex. inte göra något som hade med venerna att göra (ta blodprov, ge 

läkemedel intravenöst, spola en pvk, sätta en pvk mm). Många av sjuksköterskorna sticker 



inte själva heller, då man måste ha extra utbildning efter att man är färdigutbildad. Ofta är det 

doktorer eller s.k. iv-nurses som kommer och tar blodprov mm. Vet inte om jag kunde ha stått 

på mig mer i den här frågan, men det är ju samtidigt svårt. Man vill ju inte att personalen ska 

råka illa ut för att de bryter mot reglerna. Men visst kunde det kännas frustrerande att inte få 

göra saker, man i princip gör utan handledare i Sverige. Ungefär lite som att man gick i T2 

inte T5. Jag gick också med olika handledare nästan varje dag. Vilket kunde vara jobbigt, 

eftersom man var tvungen att lära känna varandra på nytt hela tiden. Alla var vänliga, men jag 

önskar att de hade haft mer tid att reflektera med mig och större vana att handleda samt ge och 

ta kritik. Samarbetet mellan sjuksköterskor och andra vårdaktörer och då speciellt med 

läkarna var också väldigt annorlunda. Sjuksköterskorna verkade inte ha så hög status. Läkarna 

bar skjorta och slips eller civila kläder och kom bara in på salarna, gick rond utan att knappt 

säga hej. Sjuksköterskorna var med på ronden i den mån de hann.  Det är även mer hierarki 

mellan sjuksköterskorna, och det finns olika nivåer, högre nivå innebär mer ansvar och högre 

lön. Vilken position man tillhör syns på uniformen och på kragen Jag stördes väl egentligen 

inte av det här. Men jag tycker att vi har ett bättre och mer jämlikt system i Sverige. 

Arbetsvillkoren för sjuksköterskorna var inte så bra och personalvård verkade de knappt veta 

vad det var för något. Speciellt på min första praktik var det mycket missnöje, och vissa dagar 

kunde jag också känna av det genom att det var dålig stämning i personalgruppen. 

Sjuksköterskorna kunde t.ex. jobba dag efter dag utan någon ordentlig rast, eller jobba övertid 

utan betalt.  

 

Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 

du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  

 

Jag kom en vecka innan första praktiken började. Jag önskar att jag hade kommit tidigare och 

varit med på välkomstveckorna för utbytesstudenter i januari. Anledningen till att jag kom i 

februari var nog för att vara med under teoriveckorna i Sverige, men då var man så uppe i att 

man snart skulle åka iväg så det var ändå svårt att ta till sig föreläsningarna. Det var inte så att 

jag hade svårt att få vänner och komma in i grupper för att jag inte varit med på 

välkomstveckorna, men jag kan känna såhär i efterhand när andra utbytesstudenter pratade 

om det att det hade varit kul att vara med. 

 

 

 



 

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 

Sverige? 

 

Jag fick Erasmus bidrag och studiestöd och lån från CSN. Vet egentligen inte om det var så 

stor skillnad pengamässigt att studera i England jämfört med Sverige. Det var billigare att bo 

och leva i England. Framförallt maten var billigare än i Sverige. Resorna kostade så klart en 

del.  

 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 

studenter vid terminsstart? Deltog du i det?): 

 

Se tidigare svar angående introduktionsprogram för utbytesstudenter. Jag fick inga faddrar, 

men kände inte att jag saknade några heller. Utbyteskoordinatorerna var väldigt snälla och 

hjälpsamma, men jag träffade dem bara tre gånger. Det löste sig snabbt för mig med papper 

och andra praktiska saker. 

 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 

 

Det är viktigt att vara på och visa att man vill göra saker på praktiken, annars är det ingen som 

föreslår det för en. Försök att snappa upp arbetet och rutinerna fort, så är det enklare att göra 

saker och ta egna initiativ. När man känner att man kan jobba som en i teamet och inte bara 

stå och titta på blir det ju också mycket roligare och man känner att man tillför något.  Jag 

upplevde att kraven de ställde på T5-studenter i England i jämförelse med Sverige är betydligt 

lägre. Jag tror därför att det är viktigt att man inte blir för bekväm utan fortsätter att ta ansvar, 

hela tiden tänker omvårdnadsprocessen och har en helhetsbild av patienten.  Det är bra att ta 

egna initiativ till reflektion, planera patientens omvårdnad mm. En del handledare glömmer 

bort den biten, och delar bara ut arbetsuppgifter.  

Ibland kunde det bli rätt segt på praktiken och man gör samma sak dag efter dag, då kan det 

vara bra att ordna fältstudieplatser så att man får komma ut och se lite annat. På min första 

praktik spenderade jag en dag med skolsjuksköterskorna och en dag med Health visitor, som 

ungefär är Englands motsvarighet till BVC-sjuksköterska. Det var mycket roligt och 



spännande att se deras jobb. Jag rekommenderar också att man reser så mycket som möjligt 

och upplever England och den engelska kulturen. Jag önskar att jag hade rest mycket mer. Ett 

annat tips är att lägga mycket tid på de svenska studierna, t.ex. C-uppsats och terminstentan, 

innan man åker. För mig var det i princip omöjligt att skriva på min C-uppsats eller plugga till 

terminstentan när jag var i England. Det händer mycket där, så många nya intryck och då 

känns också C-uppsats mm väldigt långt borta. Dessutom är man också trött efter praktiken. 

Jag hade en hel hög med plugg som väntade på mig när jag kom hem. 

 

Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 

praktiska saker…)? 

 

Inget speciellt som jag kan komma på. Paraply är bra att ha då det regnar mycket i England. 

Artiklar till C-uppsatsen är bra att ta med sig på ett usb-minne eftersom det blir väldigt tungt i 

resväskan om man ska ta med dem i pappersform. Annars köpte jag det mesta som jag 

upptäckte saknades på plats, t.ex. handduk och en del köksutrustning som osthyvel t.ex.   

 

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

 

Absolut, det är definitivt en av de bästa sakerna jag gjort under hela utbildningen. Det är ett 

jättebra tillfälle att upptäcka en ny kultur, lära sig hur sjuksköterskejobbet fungerar i ett annat 

land, bli mer bekväm med engelsk sjukvårdsterminologi skaffa nya kontakter mm. Jag kan 

dock känna att jag har en del att ta igen i 

termin 6, framförallt gällande att ha ett 

helhetsansvar över ett antal patienter, en 

del medicintekniska saker mm. Men jag 

har å andra sidan fått andra erfarenheter i 

England, som t.ex. att veta hur det är att 

jobba som sjuksköterska i ett annat land, 

lärt mig och blivit mer van med det 

engelska sjukvårdsspråket mm. 

Erfarenheter som jag utan tvekan tror att 

jag kommer att ha nytta av i mitt framtida arbete och min yrkesroll.  

 

 



 

 


