
Hanna  Sjukgymnastprogrammet  Linköpings Universitet 
 

Reserapport efter utbytestudier – Nederländerna hösten 2012 

 

Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet 
 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? Jag åkte till Maastricht, Nederländerna 
och läste vid Hogeschool Zuyd i Heerlen. 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? Jag åkte hösterminen 2012 då jag 
gick i termin 6 och var borta i 13 veckor. 

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? I Nederländerna hade jag praktik på en 
privat sjukgymnast mottagning. Jag hade även basgrupp varannan onsdag och hade 
arbete från andra kurser dsom jag tog med mig och läste på distans. 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? Jag tillgodoräknade mig praktiken 
som en valbar kurs, VFU, 7,5 hp, KUA 3hp, delar av entreprenörskapskursen, 
kandidatuppsats och en del av valbar kurs neurologi som jag läste under period två 
som avslutades när jag kom hem. 
 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? Jag hade praktik 4 dagar i 
veckan och basgrupp 2 timmar varannan vecka schemalagd. 

Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? Jag bodde tillsammans med två SSK studenter som också gjorde utbyte. Vi 
bodde i en privat lägenhet som vi fått förmedlat via Hogeschool Zuyd. Lägenheten var 
möblerad och utrustad, vi hade varsitt rum och trivdes bra. Vi betalade 330 euro i 
månaden för att bo där. Lägenheten låg ca 10 minuter från stan med cykel och ca 20 
minuter från stationen i Maastricht.  

Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? Jag kunde ingen 
nederländska innan jag åkte, inte heller någon tyska som är ganska likt nederländskan. 
Jag hade inte heller någon möjlighet att läsa nederländska innan jag åkte. Det var klart 
en av de största utmaningarna med mitt utbyte att inte kunna språket. Mina 
handledare var bra på engelska, som jag själv känner att jag behärskar bra. 
Patienterna var varierande i fråga om engelskakunskaper. De flesta kunde förstå men 
inte prata. Jag lärde mig en del nederländska efter ett tag, jag kunde förstå bra och jag 
gjorde så gott jag kunde att också kommunicera på alternativa sätt. 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? Mitt bästa minne är svårt att säga, 
men en grej som jag verkligen bär med mig är människorna jag träffat, mina 
handledare på praktiken och patienterna som visade så mycket tålamod och var 
fantastiskt öppna och vänliga.  

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Framförallt 
upplevde jag att jag blev inkastad i praktiken, då det rådde missförstånd om vilket 
datum jag skulle börja. Jag hann inte fixa så mycket innan, som tex cykel, och när jag 
kom hem på kvällarna var allt stängt vilket gjorde att det tog ganska lång tid innan jag 
kunde landa och komma i ordning. En annan sak som gjorde mig stressad var att Zuyd 
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inte hade tagit del av min individuellalärande plan som jag hade fått ifrån LiU, utan 
trodde att jag endast skulle ha praktik i 12 veckor och inte hade med mig något annat 
arbete från LiU, detta resulterade i att jag hade mer praktik än vad jag skulle och att 
jag var väldigt stressad gällande mina andra skoluppgifter.  
Det var också jobbigt ibland med språket, jag var ibland rädd att missa information 
som tex om tåget var inställt. Men jag lärde mig efter ett tag att förstå bättre och att 
man kan alltid fråga om hjälp.  

Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare? Som jag skrev ovan så kom jag tätt inpå 
början av min praktik, jag kom sent på lördag kväll och praktiken började på 
måndagen. Från börja skulle jag börjat en vecka senare och haft den första veckan 
schemafri, vilket jag känner hade underlättat, jag hade hunnit komma i ordning och 
inte varit så stressad.  

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? Jag fick erasmusbidrag på 13 000 kronor och fick lite mer lån på CSN. Jag 
tycker att det gick bra, på ett sätt gjorde jag av med mer pengar än om jag hade varit 
hemma, för att jag gjorde mer saker, reste åt ute osv. Euron var relativt låg perioden 
jag åkte och det var lite billigare att leva, samtidigt som det var svårare att leva snålt.  

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? Det var tydligen 
introduktionsdagar veckan innan jag kom, vilket jag inte kunde delta i då jag fick reda 
på detta efter att jag bokat min biljett. Denna organisation hörde av sig en gång till om 
att det skulle vara en cykel tour i stan, vilken dock blev inställd. Jag hade två faddrar 
från sjukgymnastprogrammet på Zuyd som visade mig runt i skolan och i stan. Annars 
var det inte något organiserat från skolan sida, och det var svårt att veta vad det fanns 
för organisationer som vi kunde vända oss till för att träffa andra studenter. 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? Själv upplevde jag att det var dålig kommunikation mellan 
min korrdinator på LiU och korrdinatorn på Zuyd, och det var svårt att veta vem jag 
skulle vända mig till då det var olika personer som hade hand om olika grejer. Så jag 
skulle säga att försöka kolla upp så att skolan då ska till har tillgång till din studieplan, 
och att ta reda på vem du ska vända dig till i olika frågor.  

Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? Inget speciellt. 
Vaccinationsintyg kan vara bra.  

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

Övrigt: Trotts en del strul i början, och att jag hade hög studiebelastning under mitt 
utbyte så var detta en fantastisk period, jag trivdes otroligt bra på min praktik, 
träffade jättefina människor och fick uppleva en annan kultur. Jag trivdes i Maastricht 
och gillar Nederländerna som land starkt.  

 


