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Reserapport av Sofia SSK England hösten 2012 

1. Vilket program läser du på? 

Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Linköpings Universitet i 
Norrköping. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag åkte till Salford University som ligger i staden Manchester, England. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte till Manchester i termin 5 och jag var här i 3 månader, från 
September till December. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

Jag hade praktik under hela vistelsen som jag var här. I termin 5 finns det 
en valbar kurs vilket för mig blev praktik på ett sjukhus i Manchester. Jag 
började med 5 veckors praktik på en kirurgisk urologi avdelning. Jag fick 
även önska vart jag ville ha min praktik innan jag åkte till England. Efter 
första praktiken hade jag 1 vecka ledigt vilket jag spenderade i Italien där 
två andra svenska utbytesstudenter hade åkt. Min andra praktik var som 
distriktssköterska i 6 veckor. Det var två fantastiska praktiskplatser! 

 

Distriktsköterskemottagning på en utav klinikerna. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Jag tillgodoräknade mig provkod HT 12 BAS 5, spärrmoment, 2.0 hp; 

Provkod HT 12 SEM 5, 1,0 hp; provkod HT 12 VFU 5, spärrmoment, 6,0 

hp; didaktisk kompetens, provkod HT 12 EXK 5, kommunikation, 1,0 hp. 

http://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/v/711094_10151190175287467_493026147_n.jpg?oh%3D4d703da12552b2e59999956f16d54dcb%26oe%3D50E560E2%26__gda__%3D1357286160_699af38ff553bab325dfa7f1fd920524&fbid=10151190175287467&message=id.556761201018414&hash=AQABp8OWKBJVHgHg
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6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Det skiftade från vecka till vecka då jag fick lägga mitt schema väldigt 
fritt. En vecka kunde jag jobba 8 timmar om dagen måndag-fredag och 
andra veckor endast måndag-onsdag. Det berodde lite på om jag skulle få 
besök av vänner och familj över en helg. Jag fick se till att det i alla fall 
blev 4 dagar i veckan under hela min praktikperiod. Jag hade mycket fritid 
till att plugga men också till att resa runt till grannstäder eller bara njuta 
av Manchester med mina vänner. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen 
hand? 

Jag bodde i ett studentområde som heter Castle Irwell. Det är ett stort 
inhägnat område med flera radhus, stora grönområden och en konstgräs-
fotbollsplan. I mitt hus bodde vi 10 personer och vi alla delade på ett kök, 
två toaletter och två duschar. Det är ingen jätte bra standard och mycket 
skulle behöva göras om men det fungerade väldigt bra ändå. Jag hade ett 
eget litet rum med en garderob, skrivbord och stol samt ett handfat. Det 
är heltäckningsmattor överallt förutom i kök och badrum. När jag kom hit 
fick jag lakan, handukar (liten och en stor), köksartiklar och lite annat 
smått och gott. Detta boende ordnade universitetet hemma med vilket var 
väldigt praktiskt.  

 

Här sitter jag och mina rumskompisar i vårat kök och äter middag. 

8. Kunde du språket innan du åkte? 

Ja, jag kunde tala engelska innan jag åkte hit men jag känner att jag har 
utvecklat språket under min vistelse här i England.  

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
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Det är alla trevliga människor som bor här i Manchester. Alla är så vänliga 
och överallt blir man kallad "love" eller "sweetheart" vilket jag tycker är 
mycket trevligt. Och att man alltid tackar busschauffören innan man kliver 
av bussen.  

10. Vilka situationer upplevde du som 
jobbiga/stressande/frustrerande? 

På båda praktikplatserna var de svårt att få kontakt med dem innan jag 
skulle starta min praktik. Mailadresserna stämde inte eller så fick jag inget 
svar och samma sak med telefonnummerna. Så det slutade alltid med att 
jag dök upp på praktiken första dagen utan att de var förbereda på att jag 
skulle komma. Men allt löste sig bara jag kom dit. Men det var väldigt 
frustrerande att inte få kontakt med dem innan första dagen på praktiken.  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? 

Jag var här en vecka innan min praktik skulle sätta igång. Dock hade 
Erasmus en välkomsvecka  veckan innan vilket jag då missade. Jag skulle 
rekommendera att åka hit till den välkomsveckan då du kan träffa nya 
studenter och hitta på en massa kul tillsammans. Jag tyckte att de var 
skönt att komma hit tidigare och komma i ordning och lära känna staden 
om området lite innan praktiken satte igång. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt 
jämfört med studierna i Sverige? 

Alla Erasmus studenter får ett stipendium. Detta täckte både min hyra och 
flygresa hit. Sedan kan man ta studiebidraget som vanligt om man vill. 
Det finns mycket kul att hitta på och jag tycker absolut att man ska resa 
runt lite i England när man ändå är här. Så att spara ihop till en liten 
resebudget är något jag rekommenderar att göra.  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/univeritetet? 

Jag och Sara (som jag reste tillsammans med) blev uppmötta av två glada 
engelsmän på stationen när vi kom fram. De visade oss till universitetet 
och till kontoret där våra koordinatorer fanns. De erbjöds sig även att visa 
runt oss på universitetet. Alla var väldigt hjälpsamma och jag kände att 
jag fick ett bra mottagande. Även personalen på praktikplatserna var 
väldigt positiva till att jag kom.  

14. är de någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter 
om angående förberedelse eller studier? 
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Kolla upp i god tid innan vad du behöver göra innan du åker till England så 
som MRSA-prov eller utdrag från brottsregistret då de kan ta lite tid att få 
provsvar eller brev skickat till dig. 

15. Är de någonting som du rekommenderar att man ska ta med 
sig (kläder, material, praktiska saker)? 

Det finns ett väldigt bra gym vid universitetet som erbjuder, simbassäng, 
klättervägg, klasser och ett stort gym. Så ta med badkläder och 
träningskläder om detta är av intresse. Sedan är ett par stövlar att 
rekommendera då de ofta regnar här i England. Ett par tofflor att gå runt i 
hemma i huset. Alla går runt med skor eller tofflor så man vill inte gå runt 
i bara strumplästen. Jag tog med lakan och handuk men de fick jag här så 
kolla upp vad som erbjuds vid ditt boende. Kolla även upp vad du behöver 
ha med dig till praktiken så som kläder och skor. Jag blev tvungen att 
köpa ett par skor då de endast var tillåtet att jobba i svarta heltäckande 
skor på sjukhuset.  

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna 
plats? 

Jag rekommenderar verkligen dig att åka hit till Manchester. Det har varit 
en fantastisk tid här med många nya platser och fina personer att lära 
känna. Jag har lärt mig mycket om mig själv och om sjukvården samt 
människorna här i England. Jag ångar inte en sekund.  


