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Sabina AT T 6 Köpenhamn våren 2013 
 
 
 
Reserapport efter utbytesstudier 
 
Ett krav för att kunna tillgodoräkna sig utbytet är att du skriver en reserapport om dina studier 
utomlands. Du får gärna använda dig av följande frågor för att rapportera till HU International (skriv i 
så fall frågorna innan du svarar på dem så att studenter som läser förstår vilka frågor du svarar på!).  
För att kunna få rapporten godkänd, vill vi gärna att du svarar på dessa frågor på ett seriöst och 
komplett sätt, och att du, i rapporten, infogar minst 2 foton som representerar utbytet bäst, både 
studiemässigt och socialt (skicka inte bilderna separat utan infoga dem i rapporten för att underlätta 
webbpubliceringen).  
 

1. Vilket program läser du på? 
Arbetsterapeutprogrammet. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag gick på Professionshøjskolen Metropol som ligger i Köpenhamn i Danmark. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte min sista termin på programmet nämligen termin 6 och var där i tre månader. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Det första jag gjorde där var att jag deltog i en introduktions vecka för internationella studenter där 
vi lärde oss om sjukvård i olika länder. I tio veckor hade jag praktik på en ortopedkirurgisk avdelning 
på Bispebjerg Hospital. Jag deltog även i kursen  Intercultural Health Care and Welfare där vi lärde 
oss om och diskuterade olika ämnen som våld i hemmet och om riskreducering vid missbruk. Jag 
hade även två veckor självständigt arbete på c-uppsatsen. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig hela praktiken på 15 ECT och  kursen på 3 ECT Intercultural 
Health Care och welfare som den svenska kursen Arbetsterapi i ett klient- och 
professionsperspektiv.   Jag kunde inte tillgodoräkna hela International week på 1,5 ECT. Jag 
fick tillgodo räkna en del av Intercultural Health Care and Welfare och International week 
som den Svenska kursen Professionell utveckling och ledarskap 4,5 hp. Jag får tillgodo räkna 
mig 10,5 poäng för c-uppsatsen, och hade 2 veckor c-uppsats under utbytet men själva 
examinationen skulle ske i Sverige. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag hade under praktiken 37 timmars arbetsvecka men hade i realiteten mer eftersom jag ofta 
behövde stanna kvar för att färdigställa uppgifter och arbeta med min c-uppsats. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Boendet ordnade skolan och jag fick skicka in en ansökan med önskemål samt intyga att jag hade rätt 
försäkringar. Jag var orolig att jag inte skulle få någon bostad eftersom jag gärna ville ha med min 
kanin men universitet lyckades snabbt ordna fram en lämplig värd åt mig som gick med på detta.  
Däremot var man tvungen för att få bostad via universitetet betala en administrativavgift till dem och 
i förväg betala tiotusen danskakronor i depositions avgift till den bostaden ska hyras av. Själva hyran 
gick på 3,500 danskakronor per månad. Jag bodde hemma hos en professor på universitetet i 
förorten Holte. Det var en bit utanför men det gick relativt snabbt att ta sig in med s-tåg bara att 
månadskortet kostade en del. Jag bodde i en lyxig källare med golvvärme och egen toalett. Den jag 
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var inneboende hos var väldigt trevlig och jag fick hjälp av henne på många sätt bland annat att låna 
en cykel av henne.   

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde ingen danska innan jag åkte. Det var ofta väldigt svårt att förstå när flera personer pratade 
samtidigt eller med varandra. Däremot gick det mycket bättre vid enskilda samtal och när personen i 
fråga och jag ansträngde oss för att prata långsamt och tydligt.  

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

 
Här är vi på en avskedsfest för Angelica och Catherine som ska åka hem till Irland igen 
 
De bästa minnena från utbytesstudierna handlar om hur omtänksamma och vänliga personer var 
mot mig under utbytestiden och alla fantastiska människor från olika länder jag träffade. Fast jag 
bara var där tre månader så fick jag riktigt nära vänner. Jag kände att alla verkligen brydde sig om en 
och att det alltid fanns någon att vända sig till ifall jag behövde stöd eller ville hitta på något roligt.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
  

Det absolut svåraste var att ha praktik på fulltid samtidigt som jag förväntas att arbeta mycket med 
min c-uppsats. Problemet var egentligen inte att lägga tid på c-uppsatsen utöver praktiken utan att 
orken inte räcker till båda sakerna vilket ledde till att jag fick prioritera bort c-uppsatsen.  
 
I Danmark har de inte lika tydliga raster på arbetsplatserna som vi har i Sverige utan de tar mer bara 
spontant rast. Detta gjorde att jag tyckte att det var svårt att veta när jag skulle fortsätta jobba eller 
när jag skulle ta fika och vara social med de på praktikplatsen. 

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 dagen innan studierna började. Jag tyckte att det var lagom tid innan. 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 

Sverige? 
Eftersom utbytet bara var i tre månader valde jag att behålla min lägenhet vilket gjorde att 
jag hade två hyror att betala. Erasmusstipendiet som jag fick gick till att täcka min hyra i 
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Sverige under tiden i Danmark. Jag tog extra lån från csn för att inte behöva känna att jag 
hade ont om pengar när jag var i Danmark. Ett lån från banken fick jag ta för att täcka 
depositionsavgiften för bostaden.  Det som framför allt gjorde vistelsen dyr var att jag 
behövde ett reskort för 650 danska kronor i månaden, att jag köpte mycket hämtmat och att 
vi ofta reste till olika sevärdigheter. Jag uppskattar att jag som extra utgift förutom 
resekortet la ner cirka 1000 kronor extra i månaden. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Direkt när jag kom fick jag träffa en danskstudent som skulle vara fadder för mig. Hon var 
väldigt trevlig och hjälpte mig bland annat med att förstå hur jag skulle ta mig till skolan och 
till min praktikplats. Vi sågs däremot inget mer eftersom hon hade för mycket att göra i 
skolan för att hinna träffa mig. Jag kände mig väl välkommen till högskolan eftersom de hade 
en introduktions vecka där de hjälpte en med allt det praktiska som att kunna låna böcker på 
biblioteket med mera. Under introduktionsveckan träffade jag många av de som senare blev 
mina vänner under tiden där. Högskolan anordnade regelbundet träffar för utbytesstudenter 
vilket gjorde att vi utbytesstudenter lätt fick möjlighet att träffas och bli vänner. Jag deltog i 
alla dessa träffar och tyckte det var väldigt trevligt. I helhet var mottagandet oerhört bra 
både inför studierna där och under själva vistelsen. 

 

 
Här är jag och Några kompisar vid Nyhavn först stod vi bara tråkigt uppställda men då tyckte den 
danska fotografen att vi skulle göra något vilt . Så då fick vi det här mer livade fotot istället. 
 
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? 
Det absolut viktigaste är att inte vara rädd för att fråga andra personer ifall de vill ses och hitta på 
något. Jag tror att det är viktigt att ha vänner under hela studietiden. Det är även viktigt att lyfta upp 
de problem som uppstår för en för personerna i ens närhet. I början av min praktik var jag väldigt 
stressad över min c-uppsats och även om inte själva situationen förändras särskilt mycket gav det 
mycket att min handledare och medstuderande hade förståelse för varför jag var stressad. 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
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Jag gjorde mitt utbyte på vårterminen vilket gjorde att det ofta var kallt så det är nog viktigt att ha 
bra och praktiska kläder med sig.  

15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag kan absolut rekommendera att läsa på Metropol eftersom det var lärorikt och jag blev väl 
omhändertagen där. 

16. Övrigt: 
Det var mycket som överraskade mig att det var  mycket som var annorlunda bland annat att de har 
ett annat utbildningssystem med professions högskolor ifall det gäller en 3,5 årig utbildning som 
arbetsterapeut är där, medan det är universitet som har hand om 5 åriga utbildningar. Andra roliga 
överraskning var att de ofta använder turkiskyogurt istället för grädde till bakverk. Det jag framför allt 
fick ut an vistelsen är att jag har vuxit som person. Det går inte att göra perfekt ifrån sig när inte 
språket flyter på och det blev ofta konstiga missförstånd. Det har gjort att jag verkligen inser att det 
viktiga är inte att göra perfekt ifrån sig utan att verkligen försöka lära sig och ta till sig nya saker. 
 

 
Här är jag på min praktik på Bispebjerg Hospital tillsammans med de kliniska undervisarna, en 
annan arbetsterapeutstudent och en massa fysioterapeutstuderande. 


