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Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet i Linköping 
 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Frederick University i Nicosia, Cypern. 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Höstterminen 2012, var där från 19e september till 21 december. Inte riktigt en hel termin med andra ord. 
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag hade endast praktik. Först var jag några veckor på ett äldreboende för alzheimerpatienter, sedan flera 
veckor på en operationsavdelning på General Hospital of Nicosia, och sist en vecka på akutmottagningen på 
samma sjukhus. 
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller ”Advanced 
Immunology 8 credits” 
Enligt min learning agreement tillgodoräknade jag alla poäng genom praktiken. 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Fyra stycken pass i veckan. Detta var antingen dagpass, kvällspass eller nattpass. 
 
Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag vet inte om jag bara hade tur eller om detta kommer att hända för nästkommande studenter också. 
Men erasmuskoordinatorn på Frederiks University var en fruktansvärt bra kontakt, hon hjälpte till med allt 
du frågade om. En av sakerna hon hjälpte till med var att hitta bostad åt 12 stycken studenter, jag var en av 
dessa. Genom henne kontaktades en privat hyresvärd som hyrde ut två stycken 3-rummare och fyra stycken 
2-rummare. Hon skickade sedan ut denna information och frågade vilka som ville bo där, tror det var lite av 
först till kvarn (om man nu ville bo där), jag lyckades hursomhelst få en plats i en 3-rummare. Hon parade 
ihop mig med två andra killar. Det kostade 200 euro i månaden för mig. Det bästa med detta var att alla 
lägenheter låg i samma hus, så jag lärde snabbt och lätt känna 11 stycken andra studenter och vi hade 
jättekul tillsammans. 
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Nej, det kunde jag verkligen inte. Det var lite av ett problem eftersom kontakten med patienterna blev 
lidande, detta gäller även för en stor del av personalen som heller inte kunde engelska. Efter ett tag lärde 
jag mig de vanligaste orden som användes, och det hjälpte lite. Men språket var helt klart lite av ett 
problem under min praktik. Dessutom är det grekiska alfabetet annorlunda från det svenska, så till och med 
att läsa namn på patienter, sjukdomar och läkemedel försvårades. 
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Hela resan var jättebra! Så många fina och roliga minnen från min vistelse i Cypern! Det finns en 
erasmusgrupp (ESA) som annordnar resor och evengemang flera gånger i månaden här, dom gjorde ett helt 
otroligt bra jobb. VI åkte bland annat till Ayai Napa, Troodos, Paphos och även en båtresa i Troodos. 
För det mesta kändes erasmustiden som en stor semester, med inlagd praktik på vardagarna. De första 6 
veckorna var ju trots allt minst 30 grader sol :) 
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett exempel 
relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Jag tror att språket var det som gjorde var det mest frustrerande med studierna. På min första plats 



(äldreboendet med alzheimerspatienterna) kunde 3 stycken av 70 patienter förstå och konversera på 
engelska. Detta gällde för personalen också, dom var snälla och ordnade så att jag alltid arbetade under 
samma skift som åtminstone en engelsktalande sjuksköterska gjorde, så jag var dock aldrig helt själv 
språkmässigt. På alla praktikplatser hade jag en engelsktalande handledare, vilket var bra. Men man fick 
verkligen använda sig av kroppsspråk med gester och mimik när det gällde att kommunicera med 
patienterna. 
Jag har nästan ingenting dålig att säga om kulturen och samhället. Om något så var det lite frustrerande 
när man var i turistorterna, där handlade det mest om pengar för lokalbefolkningen. Annars kändes det 
Cypriotiska folket som väldigt öppna, trevliga samt snabba till att hjälpa en vilsen utlänning. Ett exempel på 
detta var när jag under första veckan bestämde mig för att leta reda på närmaste Lidl (var trött på maten 
dom sålde i kiosken under oss). Jag gick först vilse och försökte hitta min väg genom att fråga några 
förbipasserande. Till slut gick jag fram till en familj som satt på sin tomt utanför sitt hus och tog fram kartan 
och bad dom hjälpa mig. Mamman i familjen försökte förklara på rostig engelska och genom att peka på 
kartan. Jag förstod inte riktigt vart jag skulle  men tackade till slut för hjälpen och tänkte precis gå. Då reste 
sig pappan i familjen  och säger ”come, come” samtidigt som han pekar på sin bil. Det slutar med att han 
körde mig till Lidl, otroligt snällt! :) 
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du skulle ha 
kommit tidigare/senare? 
Jag dök upp ca 1,5 veckor innan skolan började. Detta passade bra, jag hann lära känna området, få papper 
underskrivna, fixa med lägenhet, beställa internet, lära känna min rumskamrater och så vidare. 
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige? 
Full csn, samma som i Sverige, och erasmusbidraget räckte bra! Jag hade dessutom sommarjobbat hela 
sommaren innan, så jag kunde unna mig lite resor (som till exempel med ESA). Priset på mat och liknande 
var ungefär samma som i Sverige. Hyran var trots allt ganska billigt men elpriset gick upp lite senare fram 
mot vintern till. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Dom hade ett litet möte för alla erasmusstudenter första dagen, där fick vi lite information om skolan och 
en påse fylld med kartor och informationsböcker om Cypern. Det var erasmuskoordinatorn som höll i detta. 
Det fanns en intensivkurs för språket som var veckorna innan studierna började, men jag deltog aldrig i den. 
Vi hade ingen fadder, det närmaste man kan komma är förmodligen ESA som anordnade flera evenemang 
och resor för oss. Dessutom fanns det en klubb/bar som varje onsdag hade ”erasmusparty” där i stort sett 
alla erasmusstudenter gick för att festa. 
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller studier? 
Jag hade bara praktik här. Jag skulle rekommendera att man sökte extra kurs istället för att bara ha det. 
Praktiken var lärorik på det sättet att man fick en bild av hur vården fungerade och hur kulturella och 
praktiska skillnader såg ut.  Däremot kändes det inte som att jag lärde mig otroligt mycket i min roll som 
sjuksköterska, det mesta arbetet jag fick göra på den första platsen var basal omvårdnad. På 
operationsavdelningen hade jag inget som helst ansvar över patienterna och det jag gjorde var mest 
punktinsatser, man fick inte tänka så mycket själv. Detta tror jag beror mycket på språket men även på hur 
deras studentkultur ser ut. Det var till exempel en del andra, cypriotiska, studenter där två dagar i veckan. 
Dessa gjorde bara praktiska moment som deras handledare pekade ut åt dom, dom planerade ingenting 
själv och behövde inte ”tänka” så mycket, vilket jag tycker kan vara både bra och roligt. 
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska saker…)? 
Som sjuksköterskestudent behöver du ta med dig dina egna arbetskläder, dom har inga att låna ut här och 
du ansvarar själv för tvättning av dom också. Det kan även vara bra att ta med lite varmare kläder, även om 
det kan kännas helt onödigt när man är på plats i september och det är precis så att man överlever utan att 
smälta i endast shorts och t-shirt. I slutet av min tid tänkte jag att det var tur att jag tog med mig både 



tröjor och en jacka, för det blev kallare. Dessutom kan jag nog rekommendera någon form av pyjamas och 
innetofflor, för det blev otroligt kallt i lägenheterna på vintern! Det kändes om dom knappt hade någon 
isolering i lägenheterna! 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Verkligen!! Jag förstår inte varför jag var ensam att åka hit! Detta är nog det bästa jag gjort i hela mitt liv. 
Om man bortser från praktiken (som självklart var jättekul och framförallt givande!) så har detta varit en 
enda stor och lång semester! Det känns ganska bra att tänka på kalla Sverige när du har minst 30 graders 
sol och ligger och guppar i medelhavets havsvatten! 


