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Jag heter Madeleine och jag läser sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet, campus 
Norrköping. I termin 5 åkte jag och en vän från samma klass på utbytesstudier i Hasselt, Belgien. 
Utbytet varade 13 veckor men vi valde att åka tre veckor innan start för att påbörja en kurs i 
nederländska. Det finns inget språkkrav för detta utbyte men vi båda kände att det skulle kunna 
finnas ett behov att kunna grundläggande meningar för att på bästa sätt kunna bemöta de belgiska 
patienterna.  

Vårt värduniversitet var PHL, Provinciale Hogeschool Limburg och vår kontaktperson hade ordnat så 
att vi hade två praktikplatser på sex veckor var samt en onlinekurs. Ena praktikperioden var på 105 
timmar (17,5 timmar/vecka) medan den andra var på 210 timmar (35 timmar/vecka). Online-kursen 
var en Facebook-baserad kurs som integrerade studenter från Sverige, Belgien, USA och Skottland. 
Man vart placerad i grupper och jämförde de olika länderna när det kom till utbildning till 
sjuksköterska och hur vården såg ut. På vår fritid valde vi även att läsa en språkkurs, först 
Nederländska 1.1 i fyra veckor, sen Nederländska 1.2 i 12 veckor. Utöver detta var det även egna 
studier, bland annat skulle man svara på PHL studiefrågor men även studera det som lästes hemma i 
Sverige. 

Det som tillgodoräknades från programmet var, 

• Basgrupp 2 hp 
• Verksamhetsförlagd utbildning 5 hp 
• Etikseminarium 1 hp 
• Examination Kommunikation 1 hp 
• Valbar kurs 7, 5 hp 



Bostad ordnade vi på egen hand, vi fick kontakt med ett studentboende, StudHo, som hyrde ut 
varsitt rum till oss under fyra månader. Vi fick det rekommenderat i vårt välkomstbrev från PHL och 
vi fick även höra senare av en annan student att det är enda stället som hyr ut under kortare 
perioder än ett år. Hyran låg på 280 euro i månaden och man betalade in första hyran + en 
deposition på 500 euro innan man flyttade in. Det var spännande att bo på StudHo, man hade ett 
eget rum på cirka åtta kvadratmeter med säng, skrivbord, bokhylla, garderob och ett handfat. 
Toaletter, duschar och kök delades med alla andra studenter. Det fanns mycket regler, man fick bara 
använda duscharna och köket visa tider men man vande sig fort. Det tråkiga var att det fanns bara ett 
kök på cirka 70 studenter vilket gjorde det svårt att laga mat. Det roliga med StudHo var att man 
lärde känna många studenter från andra länder, många som bodde här var också studenter från 
Erasmus som man lärde känna under Orientation Days. Man behövde aldrig känna sig ensam medan 
man var där. 

 

Orientation Days skedde veckan innan skolstart och bestod av totalt fyra dagar där man med 
Erasmus-studenter från Europa, besökte olika städer i Belgien. En dag fick vi en guidad tur i Hasselt 
och efteråt fick vi prova på den belgiska ölkulturen. Vi hade även en heldag i Bryssel och en heldag i 
Brugge, även dem med guidade turer. Vi fick även en dag med introduktion på våra praktikplatser 
tillsammans med vår kontaktperson, Joep Grosemans. 



 

 



 

 

Under utbytet hade jag två olika VFU-platser, först på kardiologiavdelningen på Jessa Zikenhuis, på 
halvtid i sex veckor, sen på Wit-Gele Kruis på heltid i sex veckor. Det var spännande att komma ut i 
sjukvården i Belgien och få bemöta en annan kultur. Tråkigt var dock att på kardiologiavdelningen var 
de inte vana med utbytesstudenter så bemötande var inte det bästa där. Också var det inte många i 
personalen som kunde engelska vilket gjorde det svårt med kommunikationen. Roligare var Wit-Gele 
Kruis, där de sen tidigare haft erfarenhet av utbytesstudenter och många kunde bra engelska. 
Bemötandet från patienter var fantastiskt överallt, många tyckte det var spännande med att jag var 
en lång, blond svensk och jag fick svara på mycket frågor om mitt hemland. 

Som sagt tidigare, språkkurs var inget krav innan utbytet men det är något som rekommenderas om 
man väljer att studera i Belgien. Många äldre och även unga, kan inte engelska utan endast 
nederländska och, ibland, franska. De som kunde engelska kunde det inte flytande och många som 
arbetade inom sjukvården hade svårt att förklara olika medicinska termer på engelska. Vi var på plats 
cirka tre veckor innan officiell terminstart vilket kändes lagom för att ordna allt pappersarbete, 
påbörja språkstudier och för att kunna leka turist också. Under de första veckorna unnade vi oss 
bland annat en resa till Antwerpen och en festival i Holland. 

Som Erasmus-student kunde man ansöka om ett stipendium för utlandsstudier. Vi vart 
tillgodoräknade 13 000 kr var och utöver detta ansökte jag om CSN för utlandsstudier. Det gick åt 
mycket pengar till mat och dryck, dels för att det fanns begränsade möjligheter till matlagning på 
StudHo men också för att Hasselt är Hoofdstad van de Smaak, smakernas huvudstad. Vart man än 
gick fanns det restauranger eller ölcaféer man kunde gå in på. Och belgare är stolta över sin mat- och 
dryckeskultur där öl, choklad, pommes frites och musslor är de mest kända.   

Jag kan inte komma på något just nu som jag skulle tipsa framtida studenter om. Det skulle vara att 
fixa med alla papper i god tid innan. Det tar tid att fylla i papper och fixa med CSN och så vidare. 
Också att man läser på innan vad det studeras i Sverige med man är borta så man kan ta med sig 



ordentlig kurslitteratur att sitta och plugga med. Annars behöver man inte tänka på något speciellt 
att ta med sig heller, allt man behöver går att köpa i Belgien. Det som behövs tas med är 
vaccinationspapper för det kan komma att krävas av praktikplatserna att du ska kunna bevisa att 
man är vaccinerad mot hepatit A+B och TBC. 

Det som var jobbigt med att vara i ett annat land var att ibland var det svårt med språket. Även fast vi 
studerade nederländska hela tiden vd sidan av var det många ord inom vården som man inte förstod. 
Även en annan frustrerande situation var att många sjuksköterskor som arbetade på sjukhuset i 
Hasselt hade svårt att förstå att det kunde finnas kulturella skillnader, de kunde inte riktigt förstå att 
jag inte kunde rutinerna även fast jag var sista års-student istället för att jag behövde lära mig nya 
rutiner, de belgiska rutinerna. 

 

 

Under de sex veckorna jag var i hemsjukvården fick jag mycket beröm för min holländska, mitt sätt 
att arbeta och mitt bemötande med patienterna. En rejäl boost för mitt självförtroende. Jag tror att 
man utvecklas mycket av att vara i ett annat land och arbeta, även för en kort period, man lär sig 
mycket när det kommer till kommunikation men även att det finns mer än ett sätt att ta hand om 
olika medicinska problem, speciellt vid såromläggningar. 



 

 

Det som är kul med Hasselt som stad är att det alltid händer något här. Varje år i oktober hålls en 
Jenever-fest i tre dagar som är väldigt populär. Jenever är en ginbaserad dryck som Hasselt är 
speciellt känd för. Den sjätte december firas Sint Nicholas i Belgien och Sinter Klaas kommer med 
presenter till barn som har varit snälla hela året. Även på StudHo kom Sinter Klaas förbi med en liten 
godispåse till alla studenter som hade ställt sina skor utanför dörren. I samband med detta öppnade 
även julmarknaden, Winterland, i Hasselt. 

En annan rolig sak med Belgien är att det är nära till allt. Från Belgiens huvudstad, Bryssel, fick vi veta 
att det är cirka två timmars restid till några av Europas största städer, bland annat Amsterdam, 
London och Paris… Att åka tåg var också relativt billigt, i alla fall till Holland, vilket ledde till en 
weekend ibland annat i Amsterdam och Rotterdam. 

Jag skulle rekommendera andra studenter att åka på utbyte i Belgien. Även fast boendet inte var det 
bästa så var det billigt och personalen som jobbade där gjorde mycket för att studenterna skulle 
trivas med bland annat house warming party och ”besök” av Sinter Klaas. Många tror säkert att 
Sverige och Belgien är ganska lika men det är en annan kultur och ett annat förhållningssätt mellan 
patienterna och sjuvårdspersonalen I Belgien jämfört med Sverige. 


