
Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2011 
1. Vilket program läser du på?  

Sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet. 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  

Jag åkte till Italien och bodde i staden Modena. Universitetet var Universitá Degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Under tre månaders tid var jag i Modena och detta under termin 5 under min utbildning. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Utbytet syftade till att göra min praktik utomlands, parallellt med studier från Sverige 
och arbete med C-uppsatsen. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Tillgodoräkningen omfattade samtliga seminarieuppgifter, basgrupp och diverse 
obligatoriska moment. Det jag inte kunde tillgodoräkna mig var terminstentan och 
läkemedelstentan. Jag fick göra den första praktikperioden under fem veckor på 
Barnkliniken på ett av sjukhusen i Modena, som fick bli min valbara kurs. Sedan väntade 
6 veckors praktik inom hemsjukvården och distriktssköterskeyrket.  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Generellt sett hade jag ungefär 30 timmar praktik per vecka. Utöver detta studerade jag 
på egen hand och kombinerade praktiken med att plugga inför terminstentan och skriva 
på C-uppsatsen med min studiekamrat som jag åkte tillsammans med. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Boendet var ett studentboende med studenter från olika delar av världen. I ansökan till 
utbytet fick man önska om man ville ha hjälp med boende i denna form, samt om man 
önskade att ha någon specifik rumskompis (i mitt fall min kurskamrat). Kostnaden var 8 
Euro/dag och detta betalades i början av varje månad på studentkontoret. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Det italienska språket behärskade jag inte alls innan jag åkte. Det var verkligen en 
upplevelse och givetvis en svårighet i sig. Som sjuksköterskestudent/sjuksköterska är 
det essentiellt att skapa relationer till sina patienter, bland annat genom kommunikation. 
Detta var något jag tyvärr inte kunde ägna mig åt, på grund av mina bristande 
språkkunskaper. Dock var jag medveten om detta faktum innan jag åkte och såg det mer 
som en utmaning för mig själv och en möjlig personlig utveckling att hamna i ovana 
situationer som man inte hade någon som helst makt över. Det krävdes minst sagt 
ansträngning och anpassning, det gäller att kunna vara flexibel! 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Mitt bästa minne är inte helt simpelt att beskriva, då jag ser det som en rad faktorer som 
bidragit till några av mina bästa minnen. Främst är det ett otroligt privilegium att få resa 
iväg på detta vis i studiesyfte. Att utvecklas både inom sin framtida profession och på ett 
personligt plan som enskild individ. Det är svårt att välja mitt bästa minne, då jag har 
flera. Men är det något jag vill belysa så är det mötet med alla underbara människor från 
olika kulturer och från alla världens hörn.  



Att möta dessa människor på en daglig basis och umgås, trots att man är från skilda 
världar med olika uppväxt, starka individer på sina egna vis och att kunna mötas i 
gemenskap, det är åtminstone ett av mina bästa minnen.  

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
Situationer som jag upplevde synnerligen frustrerande var att inte kunna göra sig 
förstådd och inte kunna kommunicera med min omgivning. Det blir automatiskt som en 
osynlig mur emellan individer, upplevde jag det, inte automatiskt i negativ mening. 
Snarare kände jag att det var synd att inte kunna komma människor närmare i och med 
språkbristen. I synnerhet när man är inom vården så kräver arbetet språket och bristen 
på den kan vara frustrerande. Många gånger kände jag mig otillräcklig och maktlös i 
mötet med patienterna. Eftersom man inte kan förklara något eller samtala om saker 
som är viktiga fick handledaren ta den rollen och agera medlare mellan mig och 
patienterna. Trots att vi inte förstod varandra möttes jag av ständig förståelse och 
vänlighet. Ett talesätt som finns säger att handlingar säger mer än tusen ord, men ibland 
behövs verkligen de där orden och det kände jag genom hela praktiken. Detta vill jag 
belysa för att jag vill understryka betydelsen av att vara ödmjuk när man åker iväg och 
respektera miljön och situationen man befinner sig i, trots kommunikationssvårigheter. 
 
För att illustrera ett scenario kopplat till kulturen och samhället i stort tycker jag mest 
att det är generella skillnader som råder mellan i detta fall Italien och Sverige. 
Människorna är annorlunda, kulturen likaså. Det var dock inget som jag reagerade 
specifikt på, förutom att många italienare var måna om att jag, och min studiekamrat 
med för den delen, skulle lära oss italienska. Denna diskussion kom upp flertalet gånger 
och vi möttes ibland av oförståelse (dock av en väldigt liten skara) som undrade vad vi 
hade i Italien att göra när vi inte talade språket. Så ett tips är att åtminstone kunna 
behärska de vardagliga uttrycken dit man åker på sitt utbyte, det underlättar. 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller 
önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare? 
Jag/vi valde medvetet att åka lite tidigare än när själva praktiken skulle sätta fart. Just på 
grund av det faktum att kunna göra oss lite hemmastadda och vänja oss vid miljön och 
staden. Vi befann oss på plats i Modena ungefär två veckor innan praktiken skulle börja. 
Jag kan verkligen rekommendera att åka till respektive plats åtminstone några dagar 
innan. Det är skönt att känna till bebyggelsen och miljön lite innan och förbereda sig 
psykologiskt på det som komma skall. Samtidigt kan det vara nödvändigt att besöka 
universitetet, ta reda på var praktikplatsen är, kanske träffa handledare och 
koordinatorer. Det är en fördel att göra allt detta i lugn och ro, utan stress. Det är en 
tillräcklig omställning att komma till en ny plats och ett nytt land. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att 
studera i Sverige? 
Finansieringen av resan stod jag själv för, bortsett från Erasmusstipendiet som vi fick 
tilldelat och studiebidraget som jag fick varje månad från CSN. Det är verkligen att 
rekommendera att ha lite undansparade pengar, om möjligt, när man åker på 
utbytesstudier. Det kommer lätt upp oväntade saker och då är det en trygghet att ha lite 
pengar att röra sig med. Personligen blev det för mig dyrare att studera utomlands, än 
vad det är för mig här hemma i Sverige. Dock tycker jag absolut att alla upplevelser, alla 
erfarenheter och denna otroliga resa överväger det med marginal! 



13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? Fick ni någon fadder? Ordnades 
något introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart?  
Jag tycker att mottagandet var relativt väl organiserat. Man fick information om att man 
kunde få en fadder när man var på plats som kunde hjälpa till med praktiska 
nödvändigheter, men även som ett stöd i början för att kunna känna sig någorlunda trygg 
och få svar på funderingar som man ju oftast har i nya, okända situationer. Vi fick 
ständigt mail om händelser och samlingar med andra Erasmusstudenter som man kunde 
lära känna. Koordinatorn var väldigt hjälpsam och mån om att vi skulle trivas och 
fungerade som ett bra stöd. Vid enstaka tillfällen deltog jag vid dessa tillställningar. Det 
är frivilligt och man får känna efter om det passar en och intresset kring det hela. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 
Jag vill uppmana framtida utresande studenter att tro på sig själva och att våga ta för sig. 
Oftast så är de på praktikplatsen införstådda om att man kommer från utlandet och 
kanske inte helt och fullt reagerar på samma sätt som de inbodda, man tänker olika och 
agerar annorlunda. Det viktiga är att man har respekt för den kultur man har kommit till 
och försöker så gott man kan för att anpassa sig till den rådande miljön. Om man inte 
behärskar språket och kulturen dit man kommer så är det ändå väldigt uppskattat att 
man försöker och accepterar vissa traditioner och så kallade oskrivna regler. 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker)? 
Beroende på hur länge man ska vara borta och hur boendet man kommer till ser ut, är 
det ändå några praktiska ting som kan vara bra att ha i åtanke att ta med sig. Givetvis 
kläder, skolmaterial som man kan tänkas behöva under sina utlandsstudier, dator är 
alltid bra att ha med (med kanske viss begränsad internetuppkoppling). Om man har 
möjlighet kan det vara en idé att ta med köksgeråd, om man ska bo i en korridor 
exempelvis. Något privat och betydelsefullt kan vara stärkande när man behöver 
uppmuntran. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag skulle absolut rekommendera andra studenter att åka till Modena, Italien! Det är ett 
underbart land med mycket karaktär. Jag ska dock vara ärlig och säga att det är en klar 
fördel om man åtminstone behärskar språket lite. Trots att Italien inte ligger så väldigt 
långt från Sverige lever människorna olika och kulturella skillnader förekommer. Det är 
nyttigt att få ta del av detta!  

Övrigt: För övrigt så vill jag återigen poängtera; ta för er, ha kul och se till att utvecklas på alla 
möjliga personliga plan under utlandsstudierna. Det är en fin resa som man inte kommer att 
glömma och som stärker en som individ. Lycka till! 

 

 

 

 

 



Två bilder från vistelsen i Italien 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemenskapen med andra studenter från världens alla hörn! 

 

 

 

Denna vy hade vi från studentrummet där vi satt och studerade.  
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