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Jag heter Charlotte och läser min sista termin på arbetsterapeut programmet vid 

Linköpings universitet. Jag fick chansen att få åka utomlands under min sista 

verksamhetsförlagda utbildning (12 hp) och tog därför tillfället i akt. Jag valde att åka 

till Cardiff Wales i Storbritannien. Linköpings Universitet och Cardiff University har 

ett Erasmus avtal vilket innebär många fördelar som utresande student. Bland annat 

att man får ett stipendie. en kontaktperson i det utbyteslandet, i mitt fall, koordinatorn 

för internationella studier. I och med Erasmus utbytet måste man åka iväg under minst 

en 13-veckors period. 10 veckor av denna period spenderade jag på min 

verksamhetsförlagda utbildning. Jag blev erbjuden en plats på Prince Charles 

Hospital, Acute setting. Jag tog tacksamt i mot denna plats då jag ansåg att det var en 

plats med möjlighet att få se mycket olika slags patienter. Sammanlagt tillbringade jag 

32 timmar per vecka på praktiken samt 8 timmar för studieuppgifter rörande den 

verksamhetsförlagda utbildningen. De resterande 3 veckorna använde jag till att 

skriva på C-uppsatsen. 

Innan avfärd erbjöd min kontaktperson att hjälpa mig med att finna boende. Så jag 

skrev en ’önskar hyra bostad lapp’ som han hjälpsamt satte upp runt universitetet, 

ungefär 4 månader innan. Jag tror att jag hade väldigt tur, för några veckor senare fick 

jag ett mejl från en hyresvärd som ville hyra ut ett rum i hans hus.  Hyresvärden 

skickade bilder och ungefär 15 mejl fram och tillbaka tackade jag ja till rummet. 

Priset var 300 pund i månaden vilket är dryga 3000 svenska kronor. Jag fick även 

lägga en depositionsavgift på 400 pund, vilket kändes sådär men summan inte var 

överdrivet hög och hyresvärden upplevdes väldigt seriös. Min kontaktperson i Cardiff 

sa att hyran var ett bra pris, för den standarden. Huset delade jag med 4 andra 

personer. Alla hade sina egna rum men vi delade såklart på kök, vardagsrum och 

badrum. Huset låg cirka 25 minuters gångavstånd från stadskärnan, dock väldigt nära 

universitet. Perfekt läge skulle jag vilja säga. 

Då Wales är ett engelskt talande land upplevde jag inga svårigheter med språket. Det 

tar alltid ett tag innan man kommer in i det men jag ansåg inte att språket begränsade 

mig i utförandet. Det är alltid tufft i början med allt nytt.  
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Första 2 veckorna med praktiken var omtumlande, annat språk, nya rutiner, nya 

människor, ny plats, annat land. Det gäller bara att ha rätt inställning så löser sig det 

mesta.  

Jag begav mig till Cardiff ungefär 4 dagar innan min första dag på praktiken. Jag 

kände att jag ville ha några dagar att bo in mig, titta runt, finna närmaste mataffär, 

hitta min tågstation, reda ut hur jag tog mig till Prince Charles Hospital och så vidare. 

Jag anser att det var lagom med 4 dagar i förväg. Jag påbörjade min praktik på en 

onsdag dessutom så efter 3 dagars praktik hade jag hela helgen att utforska vidare. Jag 

rekommenderar minst 4 dagar innan.  

Jag blev väl mottagen i Cardiff av den internationella koordinatorn. Han ordande ett 

möte andra dagen jag var där, tog mig runt staden och visade mig alla 

nödvändigheter. Han gick igenom allt, såg till att jag var förbered inför min 

verksamhetsförlagda utbildning, gav mig arbetskläder, visade mig vart min praktik 

låg. Han tog mig även till det Internationella kontoret där alla viktiga papper blev 

påskrivna. Koordinatorn var mån om att jag skulle trivas, informerade mig också om 

ett Erasmusprogram där jag kunde få träffa andra studenter från andra länder som 

också tog del av ett Erasmus utbyte. Jag kunde tyvärr inte ta del av hela programmet 

eftersom jag var på min praktik och då Erasmusprogrammet mestadels var under 

dagtid. 

Undermin tid i Cardiff var jag berättigad till studiemedel. Jag blev dessutom tilldelad 

ett stipendium på 13 000 kr. De pengarna använde jag till flyg och hyra. Finansiellt 

har inte upplevts som ett dilemma. I Wales är det i allmänhet billigare att leva. Jag 

anser inte att jag har använt mer pengar i Cardiff jämför med hemma.  

Jag har fått så mycket erfarenhet och fått uppleva så mycket positiva saker under min 

tid i Cardiff. Mina bästa minnen är den verksamhetsförlagda utbildningen och alla 

möten med nya människor. Jag trivdes väldigt bra på min praktik och lärde mig 

väldigt mycket inför min kommande profession. 
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Jag fick dessutom ta del av ett annat lands hälsosystem och rutiner vilket jag anser är 

en merit om man någon gång i framtiden skulle vilja arbeta utomlands. Ett annat 

minne jag kommer bära med mig för resten av livet är alla fantastiska personer jag 

mött under min tid här. Jag har träffat vänner för livet och det kändes sorgligt att 

behöva lämna alla. 

Tips till blivande utresande studenter är att verkligen ta tillvara på chansen. Så fort du 

vet att du ska ut i världen börja planera och fundera. Försök att lösa boende så fort 

som möjligt då detta alltid är ett dilemma var man än är i världen. Jag rekommenderar 

att antingen bo i studentkorridor eller dela ett hus med andra. Det hjälper en att inte 

bli socialt isolerad. Acceptera också att det kommer vara tufft i början men med rätt 

inställning löser sig det mesta! Ska man åka till Storbritannien, glöm inte regnjackan 

och snåla inte med att ta med dig packning.  Det mesta finns förvisso där men jag fick 

köpa en del nytt för att jag var envis med att inte ha för mycket med mig. Det ångrar 

jag lite i efterhand.  

Jag rekommenderar varmt att åka till Cardiff, Wales. Jag har aldrig upplevt mig så 

välkommen på en verksamhetsförlagd utbildning som här. Alla var väldigt måna om 

att jag skulle trivas och väldigt hjälpsamma på alla sätt. Människorna i Wales är 

väldigt sociala och artiga. Jag har aldrig känt mig isolerad eller ensam. Mina 13 

veckor gick alldeles för fort!  

Ta vara på chansen om du får tillfälle att åka utomlands. Det har varit något av det 

bästa med hela utbildningen! 

 

 

 

 



Charlotte  2011-12-11 
Arbetsterapeutprogrammet 
Linköpings Universitet 

                    

            

 

 


	Reserapport efter utbytesstudier

