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1. Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Italienska Modena, och universitetet heter Universitá Degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Utbytet sträckte sig över tre månader och jag var där under höstterminen då jag gick termin 
5. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Det huvudsakliga syftet med utbytet var att göra praktik där, vilket var elva veckor. Parallellt 
med praktiken fick vi själva studera till examinationen som vi åkte hem för att skriva samt 
arbeta med c-uppsatsen. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
För utbytet kunde jag tillgodoräkna mig den valbara kursen, VFU, en 
kommunikationsexamination samt poäng för seminarium och basgrupp. 
Den valbara kursen gjorde jag i form av fem veckors praktik på Italienskt sjukhus, denna 
gjorde jag på en medicinsk akutvårdsavdelning där jag befann mig inne i 
intensivvårdsrummet där de hade plats för sex patienter. De resterande sex veckorna av 
praktisken utfördes inom hemsjukvården med distriktsköterskan. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag har 30 timmars praktik/vecka. Vid sidan om detta fick jag själv lägga upp tid att studera 
till terminstentan samt skriva på c-uppsatsen. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag och min studiekamrat fick tidigt kontakt med vår kommande mentor och det var han som 
hjälpte oss med boendefrågan. Vi bodde tillsammans i ett dubbelrum på ett studentboende, i 
rummet fanns två sängar, två skrivbord, garderob och toalett/dusch. Köket delade vi 
tillsammans med övriga huset. Rummet kostade 360 euro/månad. 
Då vi endast tillbringade tre månader i modena var det svårt att få tag i någon som hyrde ut 
lägenhet, men till kommande studenter skulle jag rekommendera att leta lägenhet från 
första början. Där vi bodde låg 30 minuters gångväg från centrum och det var väldigt mycket 
strul, t.ex. ang. värme, hyra, besök etc. 
Det går helt klart at bo där i tre månader, men skulle jag åka igen skulle jag lägga mer tid på 
att hitta annan bostad. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag hade innan läst ett år italienska på gymnasiet samt några år spanska. 
Det gick bra att förstå italienska men jag kunde själv inte göra mig förstådd, vilket ibland blev 
ett problem. På min första praktikplats som var på sjukhuset fanns endast två sjuksköterskor 
på min avdelning som pratade engelska vilket gjorde att det inte alltid fanns någon där som 
jag kunde kommunicera med. Men det gick, vi fick använda oss av google translate och 
kroppsspråk.  
På min andra praktikplats hade jag en handledare som pratade engelska, dock fanns 
fortfarande bristen att kommunicera med patienterna. 
Min Italienska har helt klart utvecklats under resans gång, men till kommande studenter vill 
jag rekommendera att ha läst språket innan. 



 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Det är otroligt svårt att beskriva ett bästa minne från en sån här resa, allting har varit 
underbart. Jag har lärt mig så mycket mer på praktiken än vad jag innan trodde var möjligt i 
ett främmande land, och detta är absolut saker jag kommer att ta med i min kommande 
yrkesroll. 
Men det mest fantastiska med denna resa är trots allt mötet med alla underbara människor, 
och nya vänner man fått. Mycket är tack vare Erasmus som ordnade allt från fester till 
filmkvällar för oss erasmusstudenter. Man har fått möjlighet att lära känna människor från 
hela världen, vilket är helt fantastiskt, och vi har redan planerat en resa tillbaka för att hälsa 
på de som fortfarande är kvar.  

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Vad gäller det dagliga livet kunde det ibland vara otroligt frustrerande att inte alltid kunna 
göra sig förstådd. Italienare tycker att kommer man till Italien så ska man kunna språket så 
många sa bara att de inte förstod vad man sa, vare sig man prata de engelska eller inte 
perfekt italienska. Men oftast kunde man hitta någon vänlig själ att få hjälp utav. 
 
Även inom praktiken var det bristen på kommunikation som kunde göra mig frustrerad. Ja 
kunde använda mig utav enklare fraser och man utvecklade språket hela tiden men 
emellanåt så brast språkkunskaperna. Jag fick då kommunicera med patienten via min 
handledare, vilket inte alltid vad optimalt.  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Vi började vårt utbyte en måndag, och fanns på plats fredagen innan. Detta tycker jag 
absolut räckte, man fick helgen på sig att lära känna lite människor i huset samt kolla upp hur 
vi skulle ta oss till första mötet med vår koordinator på måndagen. Sedan hade vi 
introduktion i en vecka då de bland annat visade oss sjukhuset och presenterade oss får de 
avdelningar vi skulle göra vår praktik, och våra mentorer visade oss runt i staden. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Finansieringen av resan stod jag själv för, bordsett från CSN och erasmusstipendiet. Jag kan 
verkligen rekommendera att ha pengar undansparade för att kunna passa på att se Italien då 
man ändå är där.  
För min del gick det en hel del mer pengar än vad det gör i Sverige, men detta var sådant som 
lades på resor och upplevelser. 
Jag och min resekamrat åkte t.ex. till Italien tre veckor innan vi började och backpackade från 
södra upp till norra Italien. Vi var även ute på kortare resor några helger då vi kände att vi 
hade tid. Modena är en fin stad men det finns så mycket att se runt om, även för 
dagsutflykter.  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Mottagandet var bra och väl organiserat. Vi fick redan under våren mail från vår fadder som 
hjälp oss otroligt mycket, som t.ex. boende och mobilkort. 
Vi hade ett inbokat möte med koordinatorn där vår första dag som informerade oss om allt 
som skulle ordnas och skickas till skolan samt erasmus. Vi blev även innan visade för våra 
respektive praktikplatser så att vi första dagen skulle veta vart sjukhuset låg samt lite om 
avdelningen.  
Har vi haft några frågor har vi mailat vår koordinator som varit mycket hjälpsam. 



 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 

eller studier? 
Passa på att ta för er och ta in så mycket som bara går på praktiken. Sjukvården är väldigt 
annorlunda jämfört med Sverige, men det är mycket jag lärt mig som jag kommer ta med mig 
i min framtida yrkesroll.  
Och ha kul, delta i erasmuskvällar och träffa nya människor, det kommer göra vistelsen 
roligare! 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Vad som är svårt angående kläder är att då du kommer dit är det varmt men på slutet kan 
vissa dagar faktiskt vara riktigt kalla, vinterjacka behövs! 
Förutom kläder är det bara skolmaterial och dator som är det viktiga. Beroende på hur 
boendet ser ut kan ju vissa husgeråd behövas. Men IKEA finns nära, så vad u än kan tänkas 
behöva så går det att få tag på. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag skulle absolut rekommendera att åka på utbyte till Modena. Det har varit tre underbara 
månader av mina studier som jag inte ångrar för en sekund. Trodde aldrig innan att jag skulle 
få ut så mycket av tre månader både vad gäller socialt och från praktiken. 
Fördelen med Italien är att du åker som erasmusstudent, vilket gör att du snabbt kommer i 
kontakt med människor i samma situation som du själv. Och skulle det uppstå något problem 
så har du en koordinator på plats som är otroligt hjälpsam! 

17. Övrigt: 
Som sagt så ångrar jag inte för en sekund att jag åkte på utbyte, och Italien är verkligen ett 
underbart land. Du kommer att lära dig massor! 
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Bjöd våra spanska vänner på svenskat julbord 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sista dagen på praktiken 
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Blev bjudna på italiensk mat av våra mentorer 
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Venedig 


