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Vilket program läser du på? 

Jag läser på sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? Vilken termin åkte du och hur länge var du 
där? 

Jag och Sofia, som också pluggar till sjuksköterska, åkte till Manchester, England på 3 månaders 
utbytesstudier under våran femte termin. Jag tillhörde University of Salford, men spenderade ingen 
tid på själva universitet då jag endast hade verksamhets förlagd utbildning här.  

Vad gjorde du där? 

Jag hade två olika placeringar, den första var 5 veckor på Salford Royal Hospital. Där var jag på 
akuten. Den andra placeringen var med distriktsköterskorna på Walkden och Little Hultons clinic i 6 
veckor. Vi hade också en vecka avsatt för att arbeta med våran C-uppsats. 

Båda placeringarna var jätteroligt och jag trivdes jättebra. På akuten fick jag se en hel del och lärde 
mig en del nya saker också. Men jag måste ändå säga att jag tyckte det var roligare med 
distriktsköterskorna. Det var roligt att få komma ut till personernas hem och se hur hemmen ser ut 
här och hur man jobbar ute i hemmen. 
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Den här bilden är från en av klinikerna som distriktsköterskorna också hade 

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.  

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Jag hade praktik 4 dagar i veckan eller 30 timmar/ vecka. På praktikplatsen fick jag bestämma ganska 
mycket själv hur jag ville göra med mina dagar. Så jag kunde gå flera dagar en vecka och få mer 
sammanhängande ledighet veckan efter. Detta gjorde jag och det gav mig chansen att få tid att åka 
runt och se mer av landet.  

Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Hur? Kostnad? 

Jag bodde i en studentby som heter Castel Irwell. I denna studentby fanns säkert över 80 hus med 11 
rum i varje hus. Det var väldigt positivt att bo med bara studenter, förutom att det kunde vara väldigt 
livat på helgnätterna ( det passat inte riktigt när man har praktik även på helger). Eftersom jag inte 
var något på universitetet så träffa inte jag några andra studenter och då var det väldigt skönt att 
man bodde med så många olika så man lärde känna några och hade någon att umgås med. 

De var lätt att söka till det här boendet och tror till och med att jag fick mail från universitet om hur 
jag hittade sidan att söka på. Det här studentboendet är knutet till universitet så det finns även en 
flick på universitets hemsida som heter boende och där ifrån kan man söka om bostad. Jag hade dock 
inte så många val möjligheter eftersom jag bara skulle stanna 3 månader, var bara det här stället som 
hyrde ut så kort tid tror jag. 
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Boendet var helt okej. Rummen är inte stora men alldelles lagom och bra kvalité. Man var som sagt 
11 personer som delade på ett kök och två toaletter och två duschar. De övriga utrymmen än sitt rum 
är inte i topp skick, men sen blir det ju vad man gör det till. Jag bodde med bra folk så vi anordnade 

lite städschema för att kunna hålla det 
fräscht. Boendet kostade runt 66pund i 
veckan.  

 
 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Jag har lite svårt att välja just ett minne som är det bästa. Jag tycker mer att hela grejen med att bo i 
ett annat land och ha klarat av det är det bästa minnet. Att haft en vardag och praktik här, lärt känna 
människor från hela världen. Att ha klarat av språket och ja, bara hela upplevelsen av att bott i 
England. 
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Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  Exempel: studier, 
kultur? 

I Sverige är man van vid att ens kontaktpersoner på praktikplatserna svara på mail om när man ska 
komma och hur ens schema kommer se ut osv. Men här fick man inget svar även om man skickade 
långt i förväg eller om man skickade flera gånger. Det var väldigt frustrerande att inte kunna komma i 
kontakt med dem. Så när jag kom första dagen till akuten chansa jag på när jag skulle vara där och 
ingen där visste att jag skulle komma. Men alla var väldigt trevliga och tog emot en väl så det löste 
sig.  

På den andra praktik platsen var Sofia (som gjorde samma utbyte som jag, från samma universitet) 
på samma ställe så vi åkte tillsammans. Men det var samma grej där, ingen riktigt hade koll på att det 
var den dagen vi skulle komma och så. Men vi blev väl mottagna ändå.  

Men hela grejen med att ha en mentor på sin placering har inte riktigt fungerat för mig på något av 
ställena jag var på, och det har nog varit det ”värsta”. Har varit flera gånger man åkt dit och undrat 
om någon kommer och hämtar en idag. Men det har alltid löst sig. Det har verkligen underlättat att 
alla här är extremt trevliga och hjälpsamma. 

Hur länge innan studiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskade du att du 
kommit tidigare/senare? 

Vår första praktik dag var den 24 september och vi kom till Manchester den 18 september. Vi 
missade hela Erasmus välkomstveckan, men vi kände att vi hade saker att fixa med hemma innan vi 
åkte dit. Det hade kankse underlättat att komma tidigare så man kunde gå på de aktiviteterna så man 
lärde känna folk. Men annars var det allelles lagom med tid för att komma iordning i nya bostaden 
och lära känna området.  

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med studier hemma? 

Det här är en svår fråga att svara på. Men det första bidraget från erasmusstipendiet som jag fick 
räckte till hyran. Sen sökte jag på CSN att jag skulle plugga utomlands och fick då den här terminens 
pengar som i klumpsumma första månaden så har haft de pengarna att röra mig med. Sedan har jag 
sparat pengar från sommarjobbet från sommaren innan jag åkte. Det är svårt att avgöra om det är 
dyrare här än hemma. Beror ju på hur mycket man vill resa och så. Maten är billigare här så det är 
postitivt. Jag hyrde ut min bostad hemma i Linköping så jag hade inte den hyran att betala heller. 

Men jag rekommenderar att man har en liten extra budget med pengar med sig för det finna massa 
roliga saker man kan göra här. Både bra shopping, resor till olika ställen och bra fotbollslag att gå och 
se. 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? Fadder? Introduktionsprogram? 

Vi hade inga faddrar, men 2 lärare härifrån kontakta oss innan vi åkte och hjälpte oss att hitta allt vi 
behövde. De annordnade också så att 2 personer kom och mötte oss på tågstationen när vi först kom 
till Manchester. Dessa 2 personer som kom och mötte oss var hur trevliga som helst och väldigt 
hjälpsamma. De tog oss först till våra kontaktlärare så vi kunde träffa dem och få alla papper 
påskrivna. Sedan följde de med oss till vårat boende och såg till att vi kom rätt. 
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Det fanns olika aktiviteter som universitet ordnade, 1 vecka med aktiviteter för bara 
erasmusstudenter (men den missa jag) och sen 2 veckor med aktiviteter för alla. Vi var på några 
grejor och det var riktigt trevligt. De hade både runt vandringar i skolan och i staden och även 
kvällsaktiviteter på baren med mera. 

Mottagandet på mina praktikplatser var också jättebra. Även om de inte hade full koll på att man 
skulle komma eller anordnade med mentorer/handledare så kände man säg välkommen. 

Är det något du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelser eller 
studier? 

Om man vill komma i kontakt med sina praktik platser innan man börjar så rekommenderar jag att 
man ringer till dem, för man får oftast inget svar via mailen. Kan vara bra om man har tid att åka dit 
en dag innan man börjar både för att man ska hitta dit och så att man kan säga hej till dem. 

Här i England har de också, på vissa ställen, regler om att man måste ha svarta skor som är stängda i 
tårna när man jobbar inom vården. Så det kan vara bra att ha med om man har ett par sådanna 
hemma.  

Är det något du rekommenderar att man ska ta med sig? 

Förutom svarta skor som jag skrev ovan så regn skor och regnjacka. Annars tror jag inte det är något 
annat speciellt. Jag fick lakan, påslakan, handdukar och kökssaker av boendet så man behöver inte ha 
med sådant heller (fast kan vara bra att kolla upp innan man åker så det inte ändrats). 

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

Jag rekommenderar verkligen andra att åka hit. England är ett mycket trevligt land och vill man inte 
åka till England så åk någon annanstans, hela utbytesgrejen är en upplevelse man borde göra.  

Övrigt 

Det är svårt att avgöra hur mycket nytt man lärt sig och om man har någon nytta av det, just vad 
gäller rutiner och hur man behandlar olika åkommer kanske inte är det samma här som hemma i 
Sverige. Men har varit en riktigt rolig erfarenhet och bra för både personlig och yrkesmässsig 
utveckling. 
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       Alla i huset lagade en maträtt från sitt hemland och så fick vi alla smaka på det! 
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