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Reserapport efter utbytesstudier vid Salford University 

Vilket program läser du på? 

Jag läser sista terminen på sjukgymnastutbildningen, alltså termin 6. 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag åkte till Salford i England. Salford är en stad som ligger strax väster om Manchesters stadskärna. 
Jag studerade på Salford University, som är ett lagom stort Universitet med cirka 20 000 studenter 
inom olika fakulteter. 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte precis i början på termin 6 och stannade i 13 veckor.  

Vad gjorde du där och vad kunde du tillgodoräkna dig i ditt program? Hur många timmar 
praktik/studier hade du per vecka? 

Under min första tid i Salford hade jag en tre veckor lång praktik på North Manchester General 
Hospital på deras två olika ortopedavdelningar. Då vi var två studenter från Linköping valde vi att 
vara på varsin avdelningen hälften av praktikperioden och sedan byta. De två avdelningarna var dels 
Trauma, där patienter som varit med om ett trauma, oftast ett fall, låg inne och dels Elective, där 
man träffade patienter som gjort en planerad operation. Dessa var oftast höft- och knäplastiker. Till 
denna praktikperiod krävdes att vi skrev en reflekterande rapport om ett patientmöte vi varit med 
om. Fokus kunde ligga på olika delar av patientmötet men vår handledare i kursen rådde oss att 
fokusera på ämnet ”Kommunikation” med tanke på att vi hade engelska som andraspråk. För denna 
kurs fick vi 10 ECT och den kunde tillgodoräknas istället för KUA. För att kunna tillgodoräkna oss 
denna kurs var vi tvungna att ha tillbringat 99 timmar på praktikplatsen.  

Efter praktikperioden startade en kurs som var schemalagd under fyra veckor. Kursen kallades 
Studies in Complex Rehabilitation (SCR) och behandlade olika typer av patientgrupper som på olika 
sätt var komplicerade fall, inte enbart på sjukdomen eller skadan i sig utan på situationen runt 
omkring. Kursens upplägg såg i princip ut så som vi har det här hemma i Sverige med föreläsningar, 
färdighet och diskussionsträffar med skillnad att de inte använder sig av basgrupper så som vi gör. 
Kursen var schemalagd cirka 3 dagar per vecka, denna tid var dock inte alltid lektionstid utan det 
kunde även vara förberedelse inför föreläsningar eller att arbeta med den uppgift som kursen 
examineras på. Examinationen är en gruppuppgift där man tar ett valfritt ämne som på något vis är 
komplext och går in djupare på delar kring detta ämne i individuella presentationer. Då vi var två från 
Linköping tyckte handledaren på kursen att vi bara skulle vara två i vår grupp då vi kommer 
examineras på kursen i slutet av maj över internet. Vårt ämne behandlar cancerpatienter och hur vi 
som sjukgymnaster på olika sätt kan hjälpa dessa. 
Kursen ger oss 15 ECT och vi kan då tillgodoräkna oss den som våra valbara kurser. 

De veckor då vi inte var schemalagda arbetade vi även med våra kandidatuppsatser samt deltog i 
kursen Entreprenörsskap på distans vilket fungerade bra. 



 

Vart bodde du och hur var bostaden?  

Jag bodde i ett av skolans student ackommodations, Castle Irwell, något som jag rekommenderar. 
Standarden på studentboendet var inte lika hög som vi är vana vid från Linköpings Studentbostäder 
men i princip alla jag lärde känna under min tid i Salford bodde på Castle Irwell och det var alltid där 
allt umgänge tog plats. På Castle Irwell kan man antingen bo i Flats, där man delar kök med 6 andra 
personer men har eget rum med dusch och toalett. De flesta utbytesstudenter bor dock i Houses, där 
man bor 11 personer, har ett rum på ca 7 kvadratmeter och delar kök, 2 duschar och 2 toaletter. För 
att bo i Flats så betalade man mer, 
jag vet dock inte hur mycket de fick 
betala. För att bo i husen så 
betalade jag ca 10000 kr för 13 
veckor och då ingick internet, el 
och vatten. Då jag bodde i ett 
”Erasmus-hus” ingick även 
kökstillbehör som normalt inte 
ingår i dessa hus. På området fanns 
runt 68 houses och runt 30 flats 
och ett stort grönområde som 
fylldes med studenter så fort solen 
kom fram. 

I huset bodde människor från många olika nationaliteter och jag trivdes med de flesta i mitt hus. 
Självklart är det en bonus att trivas med sina ”housemates” men då alla andra vänner bodde högst 
200 meter bort behövde man aldrig känna sig ensam även om man inte trivdes med personerna i sitt 
hus. Husen är uppdelade på tre våningar med dusch och en toalett längst ner och kök och en toalett 
högst upp. Jag bodde på tredje våning vägg o vägg med köket, vilket kunde vara oerhört störande 
ibland då väggarna var väldigt tunna, men då jag är en social person gillade jag faktumet att jag alltid 
gå ut i köket när jag hörde att det var folk där! 

 

Såhär såg 
”uppehållsrummet/köket” ut. 
Detta är en av många trevliga 
kvällar med våra vänner på 
Castle Irwell, ett potlockparty! 

 

 

 

 



 

Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? 

Vi kom dit fredagen den 20e januari och Orientation Week började inte förrän den 25e. Vi hade tid 
till att utforska Manchester och Salford lite innan Orientation Week började vilket var bra, men jag 
skulle rekommendera att inte komma mer än två dagar före då vi var väldigt ensamma i huset de 
första dagarna. 

Hur finansierade du din resa? 

Jag fortsatte med samma summa från CSN som jag hade fått om jag stannat kvar i Sverige under 
våren samtidigt som jag fick stipendium från Erasmus på 13 000. Då det mesta är lite billigare i 
England var det inga problem att kunna njuta av tiden där och inte behöva oroa sig för pengar. En 
vän som inte var Erasmus sa till mig ”Inga studenter är så rika som Erasmusstudenterna!” och det 
kunde jag nästan hålla med om, speciellt vi som kom från Sverige och som hade så bra stöd från 
staten. 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 

Orientation week var riktigt bra 
planerat och om man åker för 
utbytesstudier är det något som ma n 
inte får missa! Under dagarna pågick 
workshops där man bland annat fick 
lära sig bibliotekskunskap, hur man 
skriver CV, lite kulturella skillnader i 
England jämfört med resten av världen 
m.m. Under kvällarna erbjöds 
aktiviteter på skolans Bar Yours, som 
var som våra kårhus. Där fick vi bland 
annat gå på internationellt quiz, ha 
spelkväll m.m. På bilden spelas det 

biljard under en kväll på Bar Yours tillsammans med en av de Vice Kårordförandena som var en av de 
som arrangerade kvällen. Vi erbjöds även att åka till Liverpool under en dag, gå på rundtur i 
Manchester samt åka till Trafford Center, ett otroligt stort köpcentrum. Fem riktigt roliga dagar där 
jag lärde känna de allra flesta av de jag umgicks med under mina tre månader i Salford. 

Vår kontaktperson på sjukgymnastutbildningen, Mike, var en väldigt trevlig man som verkligen 
brydde sig om att vi blev väl omhändertagna. Han presenterade oss för våra lärare, för våra 
klasskamrater och hjälpte oss så fort vi bad om det.  

Vilket är ditt bästa minne från utbytesstudierna? 

Om man som jag är ett stort fan av fotboll och väldigt engagerad i musik, finns alltid bra alternativ till 
detta i Manchester. Kulturutbudet är enormt och mitt bästa minne från tiden i Salford är definitivt de 
gånger jag gick på konserter. Vi var ett gäng som gillade samma sorts musik och vi lyckades gå på 
flera riktigt bra konserter. Jag lyckades även få gå på två Manchester United matcher som var en 



otrolig upplevelse (inte på grund av matcherna dock, då United spelade riktigt dåligt båda gångerna 
jag såg dem). Att uppleva den engelska fotbollen på nära håll och gå in på en så stor stadion som Old 
Trafford är definitivt något jag rekommenderar, även om man inte är ett inbitet fotbollsfan.  

Ett annat riktigt bra minne är en hel 
”railtrip” som vi gjorde under fem dagar 
under påskveckorna (i England har de 
påsklov tre veckor!), då vi åkte tåget 
upp till Skottland och besökte både 
Glasgow och Edinburgh och stannade till 
på den engelska landsbygden på vägen 
hem. 

Bilden är ett annat trevligt minne, jag 
och mina vänner som firar St Patricks 
Day! 

 

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

När vi anlände i Salford fredagen den 20e januari hade skolan inte startat ännu. Vi hade ingen aning 
om hur vi skulle få igång internet i vårt hus, och då skolan inte öppnade förrän på måndagen kunde vi 
inte kontakta någon som kunde hjälpa oss. När skolan väl öppnade på måndagen var det meningen 
att vi skulle ha fått ett användarnamn hem på posten innan avfärd, vilket vi inte hade fått, och detta 
användarnamn behövdes till både registrering och för att få ut sitt ID-kort. Detta ID-kort var oerhört 
viktigt att få ut för detta behövdes för att ta sig in både på biblioteken, gymmet för att åka 
gratisbussarna.. Det mesta helt enkelt. De som arbetade på de olika kontoren vi besökte verkade inte 
veta alls vart vi skulle och två dagar senare efter besök i otaliga byggnader hade vi till slut fått både 
användarnamn och ID-kort. Definitivt en både stressande och frustrerande situation! 

En annan sak som gjorde mig upprörd i England var synen på kvinnan. Jag antar att Sverige är oerhört 
framstående i det här med jämställdhet, men jag blev väldigt förvånad över hur vi tjejer blev 
behandlade på skolans Sports Center. Kommentarer som ”Tjejer ni kan göra armhävningarna på 
knäna” och ”I det där rummet är det mest tyngre styrketräning, inga tjejer brukar vara där, men om 
ni absolut vill kan ni ju be någon av killarna att hjälpa er” gjorde mig väldigt frustrerad. På 
träningsanläggningarna i Sverige behandlas alla lika, oavsett kön, men i England verkar de inte anse 
att tjejer kan ha samma träningsvana som killarna, i alla fall inte på det gymmet. Detta var något som 
gjorde mig irriterad varje gång jag träffade (den manliga) personalen på gymmet. 

Tips till framtida utbytesstudenter: 

- Se till att dra ut en kopia från polisregistret om du planerar att ha praktik i England. Vi hade 
inte fått veta detta innan vi åkte och behövde därför vänta två veckor innan vi kunde påbörja 
vår praktik för att få våra papper skickade från Sverige och sedan få dem godkända på 
ambassaden i London.  



- Läs på lite om området och England i allmänhet innan du åker! Det hade inte jag men som 
tur var hade mina vänner bra koll på vad man borde se och göra under tiden i England vilket 
gjorde att jag åkte till ställen jag aldrig fått se annars. 

- Då vi är svenskar klär vi oss ofta efter väder, men något jag hade lämnat hemma i tron på 
mindre kyligt väder var ett par ordentliga och varma skor. Då det ofta regnar i Manchester 
spelar temperaturen oftast ingen roll, blir fötterna blöta (vilket mina alldeles för ofta blev) så 
börjar du frysa! 

- Utbildningen i England lägger ett mycket större fokus på respiration än vad vi gör i Sverige. 
Jag skulle rekommendera att läsa in sig lite mer på olika behandlingsalternativ och olika 
lungvärden från termin 2 innan man åker dit, det hade underlättat både på praktiken och på 
kursen. 

- Ta med minst en adapter, det är alltid bra att ha flera ifall du både vill ladda mobilen och ha 
datorn igång samtidigt. 

Min resa till Salford var definitivt det bästa jag gjort under utbildningen. Jag har träffat så otroligt 
många nya människor, fått underbara vänner, upplevt en helt ny kultur och fått se och göra så 
mycket som jag aldrig hade fått om jag gjort mina valbara kurser i Linköping. Jag rekommenderar 
framtida studenter att ta chansen, en sådan kommer inte fler gånger i livet! 

 

Ellen Johansson, utbytesstudent VT-12 

 

 


