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Reserapport 

 

Under höstterminen 2012 åkte jag till Hasselt i Belgien 

för att göra mina utbytesstudier. Jag gick då femte 

terminen på Sjuksköterskeutbildningen. Provinciale 

Hogeschool Limburg (PHL) heter högskolan jag gjorde 

mina studier vid, under tretton veckors tid, från i mitten 

på september till precis innan jul. Jag åkte dock tidigare, 

då terminen redan startat hemma i Sverige. Det var skönt 

att vara där i god tid och att ha tid att lära känna staden 

och landet lite innan allt drog igång. I början gick jag en 

språkkurs i Nederländska, något jag också fortsatte med 

på kvällstid under hela hösten, för att underlätta 

kommunikationen med patienter. Jag läste aldrig 

några egentliga kurser vid värdlandets 

universitet, utan gjorde enbart min praktik på 

stadens sjukhus och i hemsjukvården. Under 

andra halvan av utbytet deltog jag också i en 

distanskurs via Facebook vars syfte var ett 

internationellt utbyte sjuksköterskestudenter 

emellan. Kursen blev tyvärr inte så givande, då engagemang hos flertalet studenter var 

bristfällig. Denna kurs var på tre högskolepoäng. Annars var det nio veckors praktik jag fick 

poäng för att tillgodoräkna. I snitt jobbade jag heltid även om 

tiden var ojämnt fördelad. Första praktikplatsen som var på 

sex veckor gjorde jag på heltid. Utöver det hade jag 

instuderingsfrågor som min belgiska lärare ville ha varje 

vecka. Detta var en hektisk period, då jag även ville hinna 

med språkkursen. Andra halvan av utbytet gick jag halvtid, 

dvs. tre dagar i veckan (på dialysen), något som inte 

fungerade så bra då det krävs mer rutin än så för att komma 

in i en såpass teknisk praktikplats. Jag fick höra att jag var 

mycket säkrare på onsdagar, än på måndagar då jag kom tillbaka efter att inte ha praktiserat få 
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fyra dagar. Detta schema gav dock tid att förbereda vår C-uppsats som vi började med i 

Belgien och att studera inför den tenta som vi måste skriva när vi kommit tillbaka till Sverige. 

Jag hyrde ett rum i ett studentboende nära centrala Hasselt. Detta boende hade vi fått tips om 

när vi blivit antagna på värdlandets universitet. Rummet var litet, förhållningsreglerna strikta 

och dessutom med delad dusch, toalett och kök. Annars trivdes jag bra och det var lätt att få 

kontakt med andra internationella studenter. Jag kom undan billigt med ungefär 2300 kronor i 

månaden. Då ingick dessutom Internet. Jag levde inte dyrare än i Sverige. Jag hade fått ett 

Erasmus-stipendium på 13 000 kronor, vilket täckte hyran. De enda 

extra kostnaderna blev att jag gärna reste runt på mina lediga dagar 

för att se mig om i Belgien som har många sevärda städer. De bästa 

minnerna från utbytet är nog när vi i början reste till Bryssel och 

Brygge, hela Erasmus-gänget. Någon personlig fadder hade jag inte, 

men frivilliga studenter reste med oss på våra av PHL arrangerade 

utflykter. Jag kände inte att jag hade ett behov av någon fadder, men om man önskar det går 

det säkert att ordna. Dessutom tyckte jag mycket om att lära mig språket och kunna öva det 

med de patienter jag träffade. Det mest frustrerande var att det är klart mycket svårare att 

kunna arbeta självständigt och förstå allt på praktiken när man inte talar språket flytande. Jag 

blev inte lika självgående som hemma i Sverige och det påverkade nog min självförtroende 

emellanåt. Jag fick höra att jag praktiskt och tekniskt inte var lika stark som andra studenter, 

något som kan ha att göra med vår utbildning, men naturligtvis också med hur jag är som 

person. Teoretiskt fick jag dock 

mycket komplimanger, vilket 

jag tror har att göra med att den 

svenska 

sjuksköterskeutbildningen är 

väldigt teoretisk. 

Hemsjukvården var väldigt 

annorlunda än det jobb 

distriktsköterskor i Sverige 

utför. Jag upplevde att sjuksköterskan i Belgien gör mycket av jobb svenska undersköterskor  

och vårdbiträden utför, t.ex sköter patientens hygien i hemmet och flyttningar från säng till 

rullstol och vice versa. Jag lärde mig således inte så mycket nytt, även om jag är glad över all 

extra träning jag fått. Det är en spännande erfarenhet att åka till ett annat land och jämföra 
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förhållanden, även om mycket är detsamma. Det kan skilja sig en del kring hur man ger en 

injektion eller lägger om ett sår. Jag upplevde att mina lärare var strängare i Belgien än i 

Sverige. Läraryrket är fortfarande mer auktoritärt i många andra länder och det kom lite som 

en chock för mig. Man tilltalar sina lärare vid efternamn och det kändes inte avslappnat för 

mig. En av lärarna som bedömde mig talade dessutom mycket dålig engelska, något som var 

mycket frustrerande när det ofta blev missförstånd. I övrigt talar flamländarna bra engelska 

(kanske inte den äldre generationen) och det var inga större problem i kommunikationen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Jag rekommenderar absolut andra studenter att åka till Belgien och studera. Det är säkerligen 

inte lika exotiskt som i ett land i Afrika eller Asien, men ändå väldigt trivsamt och spännande. 

Naturligtvis var inte allt lekande lätt och jag har varit frustrerad emellanåt. Man kommer 

troligen att ha hemlängtan och tycka att det hade varit enklare att stanna i Sverige, men 

samtidigt blir man stark och får ett annat perspektiv man kommer att ha nytta av hela livet. 

Det kräver ett stort eget ansvar, speciellt som man missar mycket av den information man 

måste ta del av från LiU, så som föreläsningar och seminarie-information. En del moment 

kommer i lite fel ordning. Vi var de första studenterna från LiU att studera på PHL i Hasselt 

och det har varit lite av ett pilotprojekt. Men med hjälp av utvärdering från oss kommer de 

som vill åka efter oss ha det lättare. Jag har lämnat feedback angående att jag var missnöjd 

med en av lärarna och att ha praktik på halvtid inte är att föredra. Belgien är ett litet, men fint 

land med trevliga människor. Vi gjorde även våra intervjuer inför C-uppsatsen i Belgien, 

vilket var mycket intressant. Andra tips inför utbyte är att inte packa för mycket – fyra 

Mitt enkla 
rum på 
Studho vid 
inflytt i 
augusti. 
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månader är inte så lång tid. Vi tvättade ca en gång i veckan vilket var smidigt på närliggande 

tvätterier. Ska man bo på samma boende vi gjorde kan det krävas att man står för eget porslin 

och bestick. Sådant kan man köpa billigt på plats och skänka bort vid hemfärd. Vi hade tur 

med vädret, då vi fick en längre sommar med 20+ större delen av september och även in i 

oktober. Jag hade inget behov av vinterjacka eller kängor, men regnade gjorde det mycket 

speciellt i november, så ska man åka på hösten är det något att tänka på. Om inte det är nog 

motivation för att åka på utbyte, så fick vi gratis lunch på 

sjukhuset!

  
Erasmus-gänget på dagsutflykt i Brygge! 


