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Jag läser sjuksköterskeprogrammet i Norrköping, tillhörande Linköpings universitet. 
Jag åkte till Modena som ligger i norra Italien under 12 veckor i termin 5. Staden är väldigt mysig 
och liten, ligger bredvid Bologna som är betydligt större. 
 
Jag fick tillgodoräkna mig den valbara kursen, VFU, en kommunikations examination samt poäng 
för seminarium och basgrupp. 
 
Under dessa 12 veckor så var jag på två olika praktikplatser. Första praktikplatsen var på 
Akutavdelningen på ett av stadens sjukhus. Där var jag i 5 veckor och trivdes väldigt bra. 
Jag hade olika handledare på grund av att jag ej kunde språket och behövde därför alltid följa en  
engelsktalande sjuksköterska, vilket var både positivt och negativt. Jag fick se många olika sätt som 
de jobbade på och kunde då känna efter hur jag själv ville jobba, dock så var det svårt då de inte 
hade lika bra inblick på min personliga utveckling under praktiken. Denna praktikplats fick jag själv 
önska att få vara på. 
Nästa praktikplats var inom hemsjukvården som distriktssköterska. Här var jag i 6 veckor och blev 
från första dagen tilldelad en engelsktalande handledare. Det hände att jag även följde med någon 
annan sjuksköterska på morgonen för att ta blodprover på 1-3 patienter. 
Under denna praktik så åkte vi runt till patienterna för att bland annat byta kateter och göra 
såromläggningar. Här trivdes jag också väldigt bra då man får åka runt och besöka patienterna i 
deras hem och få en bättre inblick av den italienska kulturen. 
 
Vi hade praktik 30h/vecka, måndag-torsdag. Vi jobbade främst mellan 07-14 men fick även jobba 
kvällar, dvs 13-19. De var otroligt flexibla på båda mina praktikplatser när det gällde jobbtider och 
jag fick byta och jobba tex en fredag om jag behövde vara ledig någon ordinarie jobbdag. 
 
Jag åkte med en till från Norrköping och vi bodde tillsammans. Vi fick tips om studentboende men 
vi fick lösa allt sådant själva. Vi bodde på ett studentboende som heter ”Recidenzia Costellazione” 
som ligger ca 4 km från stadens centrum. Priset var 360 euro och då delade vi på ett rum som 
innehöll 2 st sängar, 2 skrivbord, stor garderob och en toalett. Tyvärr var vi inte alls nöjda med detta 
boende. De påstod att det skulle finnas ett gym, men det visade sig vara ett stort tomt rum med 
enbart 3 maskiner. Det skulle även vara frukost, men oftast var det slut trots man kom strax efter de 
öppnat den. Dessutom så hade vi väldiga problem med att få värme på vårat rum. Dock så har det 
visats att detta är vanligt i Italien, men kylan vi hade var stundtals olidlig. 
Om vi hade vetat om detta innan så hade vi försökt leta efter lägenheter inne i stan, oftast är dessa 
även mycket billigare. Det är dock svårt då praktiken bara är i 12 veckor och de flesta vill hyra ut 
för en längre period. Vårat boende funkade trots allt för att bara vara där i 12 veckor om man ej 
lyckas hitta en lägenhet, men jag skulle rekommendera att lägga lite extra energi på boendesökandet 
innan man åker. 
 
 
Då italienare inte kan tala engelska så bra så blev detta våran stora utmaning. Jag hade läst lite 
spanska under tidigare skolår och kunde på så sätt haka mig fram tack vare det, dock så skiljer sig 
spanskan från italienskan en del. Om jag skulle backa bak tiden så skulle jag tagit en språkkurs så 
jag kunde behärska italienskan. Det hade varit bra om jag hade kollat upp vilka datum kurser börjar 
samt vad det finns för några. Erasmus anordnade en kurs på 6 veckor som vi planerade att gå, tyvärr 
så blev den framflyttad och började i slutet av våran utlandspraktik så vi valde att ej gå. 
 
På praktiken så fick jag alltid en handledare som kunde prata hyfsad bra engelska. Det som var mest 



frustrerande med att ej kunna prata deras språk var att man tappade patientkontakten. Både unga 
och gamla har svårt med engelskan och jag kunde inte jobba lika självständigt där som jag är van 
med på praktiken i sverige. 
Dock så var själva praktiken i sig en ny utmaning. Jag kände att jag utvecklades väldigt mycket då 
man blev ”inkastad” i ett land där vården inte alltid ser likadan ut som den gör i sverige. Det jag 
upplevde var en av de stora skillnaderna i vården var hur de behandlade patienterna. De var sämre 
på att visa empati och sympati, enligt mig, då de inte la så mycket energi på att förklara för 
patienterna vad de gjorde. 
 
De bästa minnena jag har från min tid i Modena har jag fått från det vi gjorde under vår fritid. Vi 
träffade otroligt många härliga människor och Erasmus ordnade hela tiden aktiviteter. Allt ifrån 
pubkvällar i Modena till resor för en billig peng till städer i Italien. Mitt tips där är att haka på 
aktiviteterna från början, då lär man känna andra studenter och många där pratar engelska. 
 
Vi reste runt i Italien i 3 veckor innan vi åkte till Modena. Vi kom dit 2 dagar innan 
introduktionsveckan, vilket jag tyckte räckte. 
 
Jag fick Erasmusstipendie på 13000 kr. Det plus CSN var min inkomst under de 12 veckorna och 
jag tyckte att det räckte. Jag gick ej back i ekonomin men inte plus heller eftersom jag tyckte det var 
värt att lägga pengar på aktiviteter osv. Att se Italien är nästan ett måste, otroligt vackert! 
Maten kostar ungefär lika mycket som den gör i sverige. 
 
Vi fick väldigt bra mottagande. Vi fick en fadder som hjälpte oss med det vi ville ha hjälp med, bla 
rundtur i staden och ordna saker som tex telefonkort. Det finns även grupper på facebook där 
erasmusstudenter kan gå med och där skrev de alltid om det hände något! 
 
Sammanfattningsvis så kan jag tipsa om: försök hitta en språkkurs i Modena, gå på Erasmuskvällar, 
res runt i Italien när du får möjlighet, utforska Modena (bla finns Ferrarimuseum, vacker landsbygd 
osv), förösk hitta en lägenhet att hyra och tillslut- ha kul och tänk på att det är en otroligt bra chans 
att få träffa nya människor och lära sig saker om sig själv som du inte gör hemma i trygga sverige! 
 
I Modena finns det väldigt få affärer, vi åkte till Bologna som ligger 30 min bort med tåg för att tex 
shoppa kläder. Så tänk på det i början, tex med handduk och sånt som behövs i början! 
Jag skulle absolut rekommendera andra att åka på utlandsstudier i Modena. Det har varit en otroligt 
rolig upplevelse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         


