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Tre månader i Modena 

Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor 

i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, och det 

är liksom Linköpings universitet uppdelat mellan två städer (Modena och Reggio Emilia). 

Under dessa tolv veckor utförde jag min verksamhets förlagda utbildning för termin fem samt min 

valbara kurs, som även den bestod av praktik. Jag hade praktik måndag till torsdag, 8 timmar om 

dagen vilket resulterade i totalt 32 timmar i veckan. För mitt utbyte kunde jag tillgodoräkna mig den 

valbara kursen, VFU, en kommunikations examination samt poäng för seminarium och basgrupp.  

Jag var på plats i Modena 2 ½ vecka innan praktiken började. Jag kan rekommendera till andra 

utbytesstudenter att göra på detta vis då det är skönt att hinna ordna med praktiska saker (som cykel 

och köksutrustning) och lära sig hur man tar sig runt i staden. När praktiken väl börjar så springer 

tiden iväg snabbt och det finns lite tid över till att ordna med praktiska saker om man även vill hinna 

med att ha ett socialt liv.  

Min resa finansierades genom att jag tog fullt studielån från CSN samt fick ett stipendie från Erasmus 

på 13 000 kr. Jag gjorde av med mindre pengar i Italien, detta främst för att det var billigare hyra i 

Italien samt att jag cyklade istället för att åka bil. Maten var lika dyr i Italien som i Sverige, så även 

kläderna. Det som var billigare var kaffe, vilket var en stor lycka för mig! 

I Modena bodde jag på Residenza Costellazioni, vilket var ett studentboende med studentkorridorer 

där man hade sitt egna rum, men delade kök. Rummet delades med en annan person. Min 

rumspartner var en annan tjej från samma termin som mig i Linköping.  Vi fick hjälp universitetet i 

Modena med att ordna detta boende genom att anmäla att vi behövde hjälp med att hitta bostad 

när vi skickade vår ansökan till Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Vi betalde 80 kr per 

dag, vilket slutade i cirka 2800 kr per månad. Boendet låg cirka 10-15 minuter från centrum med 

cykel. 

Vi blev väl mottagna av vår koordinator i Italien. Hon följde personligen med och visade oss våra 

praktikplatser och presenterade oss för personalen på avdelningarna. Om man behövde någon som 

helst hjälp eller undrade över något som fanns alltid koordinatorn till hands. Jag fick även en student 

som kontakt person vid behov, detta var dock aldrig något jag utnyttjade då allt flöt på väldigt bra 

och jag träffade så många studenter på boendet som kunde svara på mina frågor. 

Jag kunde inte tala italienska när jag kom till Modena. Jag ansökte innan avfärd om en intensivkurs på 

tre veckor i Italienska som skulle gå av stapeln någon månad innan terminen började i Modena. 

Tyvärr var alla platser upptagna så det blev ingen språkkurs i Italienska för mig. De flesta i Italien 

talade inte engelska vilket gjorde det väldigt svår att kommunicera på ett naturligt sätt med patienter 

och arbetskamrater, samt gjorde det svårt att förstå vissa åtgärder och behandlingar. Jag upplevde 

att språkbristen var ett problem ibland och jag hade gärna kunnat italienska för att få ut mer av mina 

utbytesstudier, både i relationen till patienterna och i lärosituationer. Ett tips till efterkommande 

studenter är att söka språkkurs tidigt, det är bara att avanmäla sig om utbytet inte skulle bli av. Att 

kunna lite italienska när man kommer gör det lättare att lära sig mer när man är där, vilket 

underlättar kommunikation med såväl personal som patienter. 
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Mitt tips till andra som vill göra sina utbytesstudier i Modena är att ta med sig både sommar och 

vinterkläder. Det är sommarvärme när man kommer i september, men i november och december blir 

det sedan lika kallt som i Sverige. En annan rekommendation är att inte flyga med Ryanair, då man 

inte kan köpa med sig ett extrabagage utan får betala för varje extra kilo (vilket blir väldigt dyrt). Det 

är bättre att flyga med ett flybolag där man kan köpa ett helt extrabagage istället, eftersom det 

behövs mycket kläder på grund av det skiftande vädret. 

Ett annat tips är att göra så mycket basgruppsarbete som möjligt och förbereda terminstentan innan 

man åker, vilket ger mer tid till att socialisera i Italien.  

Mitt bästa minne från utbytesstudierna är alla människor man träffade. Dels andra studenter, det 

bodde väldigt många utbytesstudenter och italienska studenter på Residenza Costellazioni så man 

hittade alltid någon man kunde prata med, och dels patienter på praktiken. Det är otroligt givande 

att träffa människor från andra kulturer, med andra språk och vanor. Det är härligt när människor 

trots språkbrist försöker kommunicera och vara vänliga, det ger hopp om att det finns betydligt mer 

godhet i världen än vad som visas i media! 

Ett annat kärt minne är personalen på assistenza domiciliare, motsvarande vår organisation av 

distriktssjuksköterskor i Sverige. Sjusköterskorna på assistenza domiciliare var genuint och hjärtligt 

engagerade i patienterna och gjorde allt de kunde för att patienterna skulle få bästa möjliga vård 

hemma. Dels genom att utbilda anhöriga och patienterna själva, och dels genom att aldrig stressa 

hemma hos patienterna utan istället försöka minska tidsperioden mellan patienterna. 

Ett att mina mindre bra minnen är från min praktikperiod på Neuro Reinimazione, vilket var 

neurokirurgiskt intensivvårdsavdelning. På denna avdelning fanns det en överläkare i 60-års ålder 

som hade en förkärlek för svenska tjejer med blå ögon. Han stod alltid väldigt nära, kommenterade 

mitt utseende och frågad ut mig på restaurang. Resterande personal skrattade bara åt hans beteende 

och skakade på huvudet, och det visade sig att han ofta tog sig friheter på detta vis med yngre 

kvinnor. Tyvärr ligger det inte i min natur att säga ifrån på skarpen, inte ens när det är uppenbart 

befogat. Detta resulterade i att sjuksköterskorna på avdelningen såg till att ”behöva” min hjälp så 

snart överläkaren kom i närheten, vilket till sist nästan blev till en sport. Denna hjälp från 

sjuksköterskorna gjorde att något som kunde ha förstört min praktik totalt, istället blev ett skrattfyllt 

minne och bidrog till att jag fick mer kontakt med resterande personal utöver min handledare. 

Något som påverkade mig mycket och som rent utav fick mig att må dåligt var hur man undvek 

liggsår på intensivvårdsavdelningen, eller snarare inte undvek, samt hur man smärtlindrade 

patienterna. På grund av att det var väldigt lite personal på Neuro Reinimazioni, en sjuksköterska på 

två patienter och inga undersköterskor (att jämföra med intensivvårdsavdelningen i Linköping som 

har cirka en sjuksköterska och en undersköterska på 1 ½ patient), hann de inte med att vända på 

patienterna. Den enda gången patienterna vänder var vid tvättning och om sjukgymnasten var där. 

Detta resulterade i liggsår hos alla patienter som låg på avledningen under en längre period. 

Patienter som legat på avdelningen i flera månader hade stora liggsår i sacrum, men detta sågs bara 

en som en komplikation av att ligga på en intensivvårdsavdelning och inte något som faktiskt kunde 

undvikas. Utöver att alla patienter hade trycksår så var de generella direktiven på avledningen att 

inte smärtlindra. Majoriteten av patienterna vad nedsövda, och därmed inte i behov av 

smärtlindring. Dock fanns det patienter som var vakna och som visade tydliga tecken på smärta, men 

som ändå inte fick smärtlindring. Att se dessa patienter ha ont och inte kunna göra någonting åt det 

http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&hs=7Lt&rls=org.mozilla:sv-SE:official&sa=X&ei=1pn4TrD4H4yO4gT33tHEDQ&ved=0CBsQvwUoAA&q=assistenza+domiciliare&spell=1
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fick mig att må psykiskt dåligt och jag känner en stor tacksamhet för att den svenska sjukvården har 

som ett av sina viktigaste mål att smärtlindra alla patienter. 

Om man ska se till situationer som påverkade mig negativt utanför praktiken så fanns det människor 

som inte kunde acceptera att jag inte hade för avsikt att studera och lära mig italienska medan jag 

var där. De blev upprörda och otrevliga mot mig när jag sa att tre månader var för lite tid för att lära 

sig ett nytt språk. De ansåg att jag skulle lägga all min energi på det italienska språket och strunta i 

mina uppgifter från det svenska universitetet som jag behövde göra. Detta problem löstes på 

enklaste vis, jag slutade att umgås med dessa personer och umgicks istället med personer som inte 

tillämpade detta beteende. 

Jag skulle absolut rekommendera andra att göra detta utbyte. Modena är en ganska liten stad för att 

vara Italien, cirka 200 000 invånare. Vilket gör att man snart känner sig hemma och man hinner lära 

sig staden innan man åker hem. Om staden är för stor kanske man inte hinner med att lära sig staden 

och känna sig hemma. Att staden dessutom ligger i ett av de rikaste områdena i Italien gör även att 

vården har mer resurser än i andra delar av Italien. Detta gör att vården är mer lik den svenska, och 

jag tror man lär mer som man kan ha nytta av när man kommer hem än vad man kanske skulle gjort i 

ett fattigare område. 

 

BILDER: 

 

Vi bjuder ett gäng grabbar på svensk mat, köttbullar, potatis och brunsås. Mycket uppskattat! Framförallt brunsåsen  
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En av festerna som förekom in princip varje fredag eller lördag i något av de tolv köken som fanns i huset. 

 

En vy över receptionen där läkarna satt på Neuro Reinimazioni. Man ser även hur patientrummen är byggda som 

glasmoduler så man har bra överblick över patienterna även om man befinner sig hos en annan patient. 
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Jag och min handledare på Assiztensa Domicilliare 

 


