
Reserapport efter utbytesstudier i Helsingfors, Finland 
 
1. Vilket program läser du på? 
Sjukgymnastprogrammet. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Arcada, Helsingfors, Finland. 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte termin 6 och var där i 12 veckor. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag läste två teoretiska kurser på engelska och hade tre veckors praktik. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Entreprenörskap 3.0 hp, Valbara kurser 7.5 hp och Undervisningsavdelning 3.0 hp. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
40 timmar. 
 
7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Först bodde jag i en etta rätt centralt i Helsingfors i tre veckor. Den bostaden var inte i så bra 
skick. Jag fick hjälp av skolan att komma i kontakt med ett företag som ordnade den åt mig. 
Den kostade 30 euro/dag. Sedan flyttade jag någon mil utanför Helsingfors till en 
studentlägenhet där jag hade eget rum och delade kök med två andra. Den lägenheten var fin. 
Jag fick hjälp av skolan för att få den, eftersom den andra var så dyr. Den här kostade 391 
euro/månad. 
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Jag kunde inte finska innan jag åkte, men Arcada är ett svensktalande universitet så jag kunde 
klara mig på svenska och engelska där. Jag lärde mig en del finska när jag var i Finland men 
finska är svårt att lära sig. Det har fungerat bra med svenska och engelska. 
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
När jag på praktiken självständigt fick undersöka och behandla en finlandssvensk kvinna med 
knäartros vid tre tillfällen. 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? Berätta gärna 
om ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Ett stort problem var att de två kurser jag läste till stor del överlappade varandra 
schemamässigt så jag blev tvungen att ta igen den ena i efterhand. 
 
När jag var på praktiken och gick med sjukgymnaster, var det ofta så att patienten endast 
talade finska och det medförde att jag missade hela anamnesen och det patienten sa under 
undersökningen. 
 
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 kom på morgonen dagen innan studierna började och jag upplevde att det var lagom att 
komma då. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att 
studera i Sverige? 
Jag fick ett stipendium genom Rosa Linea. Det gick åt mer pengar till mat jämfört med i 
Sverige. 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Jag fick tutor (en fadder) och den anordnades ett tillfälle då det fanns möjlighet att träffa 
andra utbytesstudenter.  
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 
Att tänka på att man behöver se över sina vaccinationer ifall man har tänkt göra praktik. 
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Om man åker så man kommer när det är vinter i Finland ska man ta med sig mycket varma 
ytterkläder. När jag var där var det 25 minusgrader emellanåt. 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, det skulle jag. För mig har det var en mycket givande erfarenhet. 
 

 
Arcada    Domkyrkan 


