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                                                                  Lunch i staden där vi bodde. 
 
 



Julia SSK - Utbytesstudier i Holland hösten 2012 
 
 
Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Holland och studerade vid Hogeschool Zuyd som ligger i staden Heerlen. Jag 
bodde i Maastricht som är Nederländernas äldsta stad. 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Spenderade 14 veckor i Holland under termin 5.  
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik) 
Utbytet innefattade verksamhetsförlagd utbildning under 11 veckor samt en 
inlämningsuppgift (rapport) inom kursen ”Omvårdnad i ett internationellt sammanhang”, jag 
deltog också i basgrupp.  
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Jag kunde tillgodoräkna mig följande moment från ssk programmet vid Liu;  
basgrupp (2,0 hp), examination i kommunikation (1,0 hp), seminarium i etik (1,0 hp), VFU 
(6,0 hp), valbar kurs (7,5 hp), så totalt 17,5 hp av terminens 30 hp. I Sverige tillägnade jag 
mig 12,5 hp genom terminsexamination (5 hp) och examensarbete i omvårdnad (7,5 hp).  
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Tre dagar per vecka (24 timmar) praktik, en dag (8 timmar) teori med deltagande i 
basgrupp/lektion per vecka samt en dag självstudier per vecka, så sammanlagt minst 40 
timmar per vecka.  
 
Vart bodde du och hur var bostaden? 
Jag bodde tillsammans med två andra studenter som pluggar vid Liu i en lägenhet med två 
våningar. Vi fick kontakt med tre holländska studenter som pluggade vid Hogeschool Zuyd 
genom personalen som arbetade där, och vi fick hyra studenternas lägenhet under samtliga 
veckor i Holland vilket vi fick ordna med själva. Vi betalade 330 € per månad och person, 
boendet var trevligt, vi hade egna sovrum och det fanns vardagsrum och kök med diskmaskin 
och tvättmaskin vilket var himla bekvämt. Vi kunde cykla in till de centrala delarna av staden 
på ca 10 minuter från boendet.  
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Att jag inte kunde språket medförde inga problem, det gick fint att kommunicera på engelska 
med de allra flesta både på sjukhusen där jag genomförde praktiken, på universitet och privat.  
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Alla trevliga möten med människor (patienter, personal på praktiken, studenter, nya vänner), 
resorna vi gjorde till olika städer i Holland och en roadtrip vi åkte på påväg till Amsterdam.  
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
Jag upplevde det som stressigt att hinna med kandidatuppsatsen och den begränsade tiden till 
examensarbetet gjorde att vi fick göra det mesta under termin 6. Ibland uppstod missförstånd i 
kommunikationen, ofta kunde vi skratta åt det men det kunde också leda till en del frustration.  



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 dit några dagar innan första praktik perioden började vilket jag anser behövdes då det 
fanns en del att ordna som att köpa cykel, mat, tåg och buss kort etc. Dessutom var det trevligt 
att hinna lära känna staden lite och området där vi bodde.  
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag ansökte om fullt studielån för heltidsstudier från CSN med lite tillägg för 
utomlandsstudier, finansierade även tiden genom ett stipendium från Erasmus och totalt 
räckte dessa pengar varje månad. Använde också en del sparade pengar från sommarjobb till 
resor och boende på hotell. Upplevde att det gick åt ungefär lika mycket pengar per månad 
som student i Maastricht som i Linköping. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Jag deltog tyvärr inte vid introduktionsveckorna för studenter vid terminsstart eftersom jag 
anlände typ i mitten av september, men det fanns mycket aktiviteter under de första veckorna 
på terminen för alla nya studenter. Våra faddrar kom hem till oss samma dag som vi anlände 
och berättade om studentlivet och en hel del praktiska saker vilket var ett trevligt 
välkomnande. Vi fick också en introduktionsdag med internationellt ansvarig personal vid 
universitetet och de skjutsade oss till praktiken första dagen.  
 
Är det något du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? 
Planera studietiden för de månader i det land du ska till och försök jobba på med 
kandidatuppsatsen så mycket som möjligt innan avresa och även avsätta tid under 
utbytesperioden för att få det mindre stressigt under termin 6.  
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Svensk litteratur om man inte bara vill läsa litteratur på engelska, skor till verksamhetsförlagd 
utbildning kan vara smidigt att ha när man kommer och några matlådor, men det går också 
fint att köpa allt på plats.  
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut! Maastricht är en genuint gammalt bevarad stad, så vacker och det finns stora hav av 
uteserveringar där man kan sitta året runt, många mysiga barer och pubar. Finns även ett stort 
utbud för shopping (om man jämför t.ex. med Linköping) och många trevliga restauranger 
med himla god mat.  
 
Övrigt: 
Tycker det är så värt att ta möjligheten att spendera en termin utomlands, det ger så mycket 
både på ett personligt plan och kunskaps/erfarenhetsmässigt och man utvecklas och berikas i 
sin kommande sjuksköterskeprofession.   
 
 
 


