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Reserapport efter utbytesstudier i Holland 

1. Vilket program läser du på? 
– Jag studerar Sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
- Jag gjorde mitt utbyte i staden Maastricht i Holland,  på universitetet Hogeschool Zuyd. 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
- Jag åkte i termin 5 och utbytet varade i tre månader. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
- Jag gjorde totalt 11 veckor VFU varav 6 veckor var på ett så kallat ”nursing home” och 
resterande 5 veckor på en neurologiavdelning. En gång i veckan deltog jag i en basgrupp 
med holländska studenter och andra utbytesstudenter. Utöver detta jobbade jag med 
rapporten till kursen ”Omvårdnad i ett internationellt sammanhang”, c-uppsatsen samt 
pluggade inför terminstentan.  
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
- Jag kunde tillgodoräkna mig basgrupp 2hp, kommunikationsuppgift 1hp, etikuppgift 1hp, 
VFU 6hp samt valbar kurs 7,5hp. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
- Jag hade 24 timmar praktik i veckan plus ett basgruppstillfälle per vecka. 
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordande du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
- Jag delade en hyreslägenhet i Maastricht tillsammans med två andra utbytesstudenter från 
HU. En koordinator på Hogechool Zuyd arrangerade boendet åt oss via en privat hyresvärd. 
Vi hyrde lägenheten möblerad i andra hand från denna hyresvärds dotter med vänner. Hyran 
jag betalade varje månad var 330 euro och då ingick el, vatten, värme och internet. 
Lägenheten bestod av 3 sovrum, ett vardagsrum, kök med tvättmaskin och diskmaskin och 
två badrum – med andra ord allt man behöver! 
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
- Jag kunde ingen holländska i förväg men lärde mig en del på plats och hade lättare att 
förstå språket än jag hade trott. Holländarna talar god engelska så språket var sällan ett 
problem, kan endast komma på ett tillfälle då en man med demens blev lite orolig när vi ej 
förstod varandras språk men med hjälp av en medstudent löste vi problemet.  
 



9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
- Jag har svårt att välja ett så jag svarar praktiken, resorna och alla nyfunna vänner! 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?        
- Jag upplevde osäkerhet och en viss stress i det sammanhanget då språket blev ett hinder i 
situationen med den äldre mannen som hade demens. Den problematiken gjorde det svårt 
att utföra den basala omvårdnaden eftersom patienten ej kände sig helt trygg, men med 
hjälp av tolkning och översättning så förstod vi tillslut varandra och i fortsättningen 
fungerade allt bra. 
 
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du 
att du skulle kommit tidigare/ senare? 
- Jag var på plats ca 5 dagar innan praktiken startade vilket var jätteskönt då jag hann lära 
känna staden, bostadsområdet och även praktiska saker som att inhandla cykel. Jag hade 
anlänt till terminsstart för att få vara med de veckorna då alla var nya och en del aktiviteter 
anordnades, men detta hade krockat med föreläsningar som jag prioriterade att gå på innan 
jag åkte. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige?  
- Jag tog fullt lån av CSN plus utlandsstudielånet som jag ansökte om. Dessutom ingick ett 
Erasmusstipendium på 13000 kronor. Jag tyckte att det generellt gick åt mindre pengar i 
Holland (om man bortser från nöjesresor) dessutom var bland annat livsmedel billigare i 
Holland än i Sverige. 
 
13. Hur var mottagandet av värdlandet/-universitetet? 
- Mottagande i Holland och via universitetet var mycket bra. Vi blev verkligen fint 
välkomnade och omhändertagna som t ex dagen då vi anlände blev vi upphämtade av en 
lärare som körde oss hem. Introduktionsveckorna missade jag tyvärr men vi blev tilldelade 
två trevliga faddrar som erbjöd sin hjälp till en början. 
 
14. Är det något som du vill tipsa framtida studenter om angående förberedelse eller 
studier? 
- Se till att ha en bra planering över de kurser/uppgifter/uppsats som behöver göras från 
hemuniversitetet så att inte allt samlas på hög till de sista veckorna! Skriv även en tydlig 
lärandeplan som är anpassad efter den avdelning du blir placerad på, gärna mer specifika 
mål då kursens mål kan vara svåra att applicera. Var tydlig med vilka förväntningar Du har 
och ta reda på vilka förväntningar din VFU-placering har på Dig. 
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 



- En positiv inställning, bra skor till praktiken och handsprit i fickformat! 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
- Absolut! Jag hade en fantastsikt rolig tid i Maastricht som är en vacker stad, praktiken gav 
mig massor med ovärderliga erfarenheter och ett bredare perspektiv på mitt kommande 
yrke!        
 
17. Övrigt: Fler borde ta chansen att göra utbytesstudier – jag bär med mig lärdom och 
minnen för livet! 
 
 

 
 



 

 

 


