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1. Vilket program läser du på? 

Arbetsterapeutprogrammet, termin 6, vid Linköpings Universitet 

 

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

Vi fick våra praktikplatser genom Hogeschool Zuyd i Heerlen, som vår utbildning på 

LiU har ett utbytesavtal med. Vi fick önska riktning av praktikplats, och jag önskade 

inom somatisk vård, men lämnade det därefter ganska öppet då mina kunskaper om 

arbetsterapi i Nederländerna inte var så stor.  

 

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

Jag hade min praktik på Academisch Zeikenhuis Maastricht, AZM, där jag spenderade 

10 veckor på arbetsterapiavdelningen, eller ergotherapie som det heter där. Det är 

väldigt annorlunda mot arbetsterapi på sjukhus i Sverige där man ofta arbetar på sin 

specifika avdelning. På AZM arbetar samtliga arbetsterapeuter från samma kontor och 

uppgifterna är även annorlunda mot i Sverige. Fokus för mig under dessa 10 veckor 

riktade sig mot hand- och plastikkirurgi samt att söka evidens kring nya 

behandlingsmetoder för klienter med artros. 

 

4. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  

Denna period motsvarade 10 veckors praktik i Sverige. 

 

5. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

32h per vecka för praktiken samt 8h per vecka för självstudier såsom studieuppgifter 

och examensarbete.  

 

6. Vart bodde du och hur var bostaden? Kostnad? 

Hogeschool Zuyd och utbildningen är i staden Heerlen, men de gav oss förslaget att bo 

och ha praktik i staden Maastricht då det är delvis bättre utbud av praktikplatser där 

men även ett bättre studentliv för utbytesstudenter. Jag är väldigt nöjd att de var måna 

om att vi skulle ta del av studentlivet för jag har haft det fantastiskt bra i Maastricht 
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och jag har haft den bästa perioden under hela min utbildning. Skulle jag kunna ha 

stannat kvar längre hade jag gjort det utan att tveka. Kostnaden motsvarade min 

lägenhet hemma i Sverige vilket var positivt. Vi bodde i ett gammalt ombyggt sjukhus 

där det endast bodde internationella studenter, det kallas The Guest House. Jag är 

väldigt nöjd med boendet då det var nyrenoverat och fräscht, när vi kom, men jag 

antar att studentkorridorer inte håller sig nystädade och hygieniska? 

 

7. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

Jag har inga förkunskaper av nederländska, så engelska fick bli det dagliga språket. 

Att prata engelska med andra arbetsterapeuter, professioner och klienter har varit 

roligt, svårt och lärorikt. I vissa situationer har det inte funnits några språkliga hinder 

och i andra situationer har jag varit helt beroende av att ha mina handledare som 

översätter under möten med klienter. I det privata utanför praktiken har jag inte haft 

några problem med att använda engelskan. Jag har även lärt mig lite nederländska och 

förstår det mesta i skrift och lite i tal. 

 

8. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Mitt bästa minne är från en resa vi gjorde med en ESN Maastricht. Vi var runt 50 

utbytesstudenter i en buss och åkte runt till 6 städer och platser under två dagar. Jag 

kanske inte kommer ihåg så mycket av all kultur och historia vi fick se och höra om då 

vi var så kort stund på varje ställe, men jag hade det fantastiskt roligt. Vi spenderade 

flera timmar på bussen, men jag tror att det var bland det roligaste under hela helgen. 

Vi sjöng falskt till dålig musik, spelade kort, dansade i gången och skrattade otroligt 

mycket. Jag har varit mer av en ”riktig student” i Nederländerna till skillnad mot i 

Sverige där jag inte är så involverad i studentlivet. Jag har gått på fler evenemang, 

resor och fester här under 13 veckor än vad jag har gjort i Sverige under 2,5 år. 

 

9. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om 

ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
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Det har i perioder varit väldigt stressigt och ibland har jag velat ge upp och åka hem. 

Men det är känslor som snabbt gått över. Allt har löst sig med tiden. Jag är otroligt 

nöjd över att jag åkte iväg som utbytesstudent. Jag har trivts som fisken i vattnet i 

Maastricht, på praktiken och med att vara utbytesstudent. 

Jag älskar kulturen, människorna och levnadssättet i Maastricht. Maastricht är den 

äldsta staden i Nederländerna och till stor del är alla gamla byggnader bevarade. Det 

finns fina kyrkor i varje gatuhörn och alla byggnader används fortfarande, som 

bostäder, affärer och restauranger.  

Något som gjorde mig något obekväm var att vissa ”lättare” droger är lagligt. I början 

blev jag förvånad och nästan nervös när jag kände lukten utav de eller såg alla butiker 

med blinkande lampor och skyltfönster med diverse preparat fint uppradade, och då 

förekommer det inte alls till lika stor grad i Maastricht som i andra större städer, som 

exempelvis Amsterdam. Men efter halva tiden så reagerade jag knappt. På något 

konstigt sätt var det en del av vardagen för människor omkring oss. 

 

10. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 

du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Jag fanns på plats exakt en vecka innan praktikens start. Det var precis lagom, även 

om jag gärna hade tagit lite längre tid till att resa och se mig omkring innan. 

  

11. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Hogeschool Zuyd finns även i Maastricht, där anordnades det två dagars introduktion. 

Jag deltog i dessa vilket endast var positivt. Jag träffade nya vänner och fick 

rundvandring i staden. Lärarna i Heerlen var även väldigt tillmötesgående och de var 

väldigt måna om oss utbytesstudenter. De ordnade även två arbetsterapeutstudenter 

som ville vara våra faddrar. De mötte oss på stationen i Maastricht första dagen och 

visade oss till vårt boende och även en lite rundtur i staden. Det var guld värt att få 

hjälp av dem. Vi har även umgåtts med dem lite privat. Bland annat ätit middag 

tillsammans och de tog även med oss på en shoppingtur till Liége i Belgien. 
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12. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 

Det som behövs ordnas innan avresa är allt pappersarbete man behöver göra från LiU. 

Resten löser sig snabbt. Boende kan vara bra att ha ordnat innan, dock vet jag flera 

som åkte utan boende, och inom en vecka var även det löst. 

 

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

Absolut, jag har haft en underbar termin i Maastricht och vill gärna åka tillbaka, 

kanske för studier. Ta chansen och ta vara på möjligheten till utbyte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: Gruppbild från Volendam iklädda traditionella fiskarkläder. Bild 2: Framsidan av AZM 

Bild 3: Rotterdam, en internationell studentstad. Bild 4: Kathi (Tyskland), Stella (Paris) och jag i staden Utrecht. 


