
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn:     Chonticha Phongsawat 

 

2. E-mail:    cpho@kth.se 

 
3. Program & inriktning på KTH:   Bioteknik, Biomolkylär kemi 

 
4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Columbia University, New York City, New    

York 

 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  Prof. Stephen Goff, spg1@columbia.edu 

 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail):  Martine Lecorps, ml2375@columbia.edu 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail):  Ed Johnson, etj1@mail.cumc.columbia.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail):   Jason Rodriguez, jr2646@columbia.edu.    
Lisa Green, lcg2107@columbia.edu 
Bobby Hogg, jh2721@columbia.edu 

 
9. Visum (J1 eller F1)?:   J1 

 
10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): 

 
Som alla andra fick jag skicka in DS-2019, kopia av mitt pass, CV, betygsutdrag, 
reseförsäkringsbevis. Förutom dessa fick jag även ordna ett brev från Bioteknikskolan (att de tillät 
mig att jobba på Columbia) och en aktivitetsbeskrivning (vad jag skulle få göra på labben) samt ett 
fondbevis på minst 2400 USD/månad, som endast får komma från CSN eller stipendier (stipendier 
från företag accepteras). Dock kommer den ansvariga skicka dig en lista på vad som behöver 
ordnas och hur du fyller i alla dokument men allt tar tid så se till att börja tidigt! 
 
Utöver dessa har det införts en ny regel att endast studenter som tagit kandidatexamen fick söka 
till denna plats. De fick göra ett undantag för mig (som är en student från tidigare årskurs i vilket 
endast magisterexamen ingår) men det tog väldigt lång tid att få tillbaka DS-2019 som jag 
behövde för att boka en tid hos ambassaden. Det var bara en vecka kvar och det fanns inga tider 
alls före min planerade utresa. Jag satt och avvaktade deras tidsschema och fick till slut en tid 
dagen efter. När man väl kommit så här långt är resten ganska lätt men det kan vara bra att komma 
till ambassaden två timmar innan. Jag fick visumet hemskickat tre dagar efter men hela processen 
tog ca tre månader. 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, 13/06/2011-06/08/2011 

 

mailto:jr2646@columbia.edu
mailto:Lisa%20Green,%20lcg2107@columbia.edu
https://cubmail.cc.columbia.edu/horde/imp/compose.php?to=%5C%22J.+Robert+Hogg%5C%22+%3Cjh2721%40columbia.edu%3E&thismailbox=INBOX


12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Ca 6-7 h/dag, kl 10-17. Dock varierar det dag för dag 
beroende på vilket arbete du håller på med men inga helger.  

 
13. Ämnesområde: Molekylär bioteknik/Virologi 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! 

 
Projektet gick ut på att identifiera gener som är viktiga för tidiga events av HIV-1 infektion och 
replikation. RNA interferens (RNAi) användes för att tysta generna och motsvarande proteiner 
därmed undertrycktes. I projektet ingick olika delar och denna screening del var redan gjord när 
jag kom. Jag fick jobba vidare med en av dessa gener för att analysera om den verkligen var viktig 
för replikationen.  
 
Först fick jag öva på metoderna genom att jobba med en annan gen som min handledare redan 
påbörjat med innan jag fick jobba själv med genen jag fått. Jag klonade in en särskilt designad 
shRNA i vektor pGIPZ för att få den önskade genen tystad. Vektorn användes för att producera 
virus som sedan transfekterades in i en typcell. Därefter användes mogna virus för att infektera en 
annan typcell. Som kontroll behandlades de infekterade cellerna med några droger. Jag kunde 
tyvärr inte slutföra projektet eftersom min handledare behövde ta ledigt de två sista veckorna då 
hans fru skulle föda. Jag fick byta och jobba med två andra handledare i stället. Dock fick jag 
jobba mest med samma metoder som jag gjorde i mitt huvudprojekt fast med olika syften. 
 
Tekniker som ingick i projekten var SLIC oligo cloning, PCR, mikroskopi, cellodling, 
virusproduktion, transfektion, infektion, restriktionsenzym-digestion, plasmidpurifikation, 
koncentrationsbestämning (Nanodrop), gelelektrofores, gelextraktion, RNA-isolering, reverse 
transkription, RT-PCR, transformation, DNA mutation, cellräkning (cellometer), Luciferase assay 
och Western Blot. 

 

15. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 

tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 

var tillräckliga? 
 
Vissa av de ovannämnda teknikerna var helt nya för mig, vissa hade jag jobbat med tidigare men 
aldrig lika självständigt. Min handledare såg verkligen till att jag förstod allting som skulle göras 
innan och han var mycket noggrann med att jag hade rätt labbtekniker/vanor vilket jag är väldigt 
tacksam för. I slutet av praktiken fick jag byta till två andra projekt och då lärde jag mig även att 
hantera olika saker på ett effektivt sätt och att jobba mer strukturerat.  

 

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
 

Jättebra! Professorn var jättetrevlig fast han var ganska upptagen. Min handledare är en forskare 
man bör följa och väldigt bra på att lära ut. 

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

 
Gouda reseförsäkring, leva utomlands. 1634 kr för 9 veckor. Väldigt lätt och smidigt, kunde få 
beviset direkt efter betalningen.  

 

18. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 

du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det?  

 
Från Columbia fick jag ingen ersättning. Däremot fick jag ett stipendium från KTH 
(Bioteknikskolan) via CHUST och ett annat från Ingenjörsförbundet (Stenhagens fond) som jag 



sökte i början av mars. Jag fick ingen CSN då man inte kunde göra detta till en kurs så resten 
finansierades med privata besparingar.  

 

19. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? 
 

Platsen var obetald. 
 

20. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? 
 
Jag delade en lägenhet med en annan CHUST-student som hade ordnat allting. Vi bodde i en stor 
och fräsch trea i Brooklyn som låg väldigt nära Prospect park för 1900 USD/månad. Ett tips är att 
bo med andra, det är mycket roligare! Dock fick jag pendla ganska långt då jag jobbade på 168th 
street, tog drygt en timme.  
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

 
Äter man ute är det i princip nästan som i Sverige. Lagar man däremot själv blir det lite skillnad då 
kött och grönsaker är billigare där. Ett unlimited-metrokort (tunnelbana och bussar) kostar ca 100 
USD/månad men vissa fick från sin skola (NYU). 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 

 
5400 kr med KLM, mellanlandning i Amsterdam och direkt hem. 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
Det finns en rad olika saker som man måste göra när man åker till NY, t ex. broadwaymusikal, åka 
Staten Island ferry för att se frihetsgudinnan, besöka Empire State Building eller Top of The Rock 
och massa shoppning. Man kan kolla på Time Out New York för olika aktiviteter. Det finns även 
bra deal som man kan köpa billigt på www.livingsocial.com. 
 
Jag åt väldigt mycket i West Village och East Village, så många roliga restauranger! Ett av mina 
favoritställen är Sushi Samba, perfekt middag inför utgång. Gillar du asiatisk mat ska du åka till 
China Town, Little Tokyo och K Town. Annars är det också väldigt trevligt med picknick i 
Central park eller Williamsburgh.  
 
Gillar man att bada kan man åka till Long Island eller Coney Island. Det finns även en gratis pool i 
Central park. 
 
I Meatpacking finns det många bra klubbar som SL och 1AOK. South Side är en annan 
favoritklubb som ligger i SOHO. Ett tips är att vara försiktig med att beställa drinkar, New 
Yorkers dricker väldigt starkt! 

 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

 
Öppna inte ett fönster som en AC sitter på, du vill inte veta vad som händer om du gör! 

 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? 

 
Självklart! Det är ju därför jag har suttit och skrivit den  



26. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 

tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommittée 

 
För dig som kommer åka till Columbia, det kommer även vara några andra studenter på labben 
och ni får själva välja handledare så det är bra att fråga professorn om detta före utresan. Det är 
också bra att påminna honom igen om din ankomst.  
 
Jag är väldigt glad och tacksam för denna möjlighet. Det är en av de bästa tiderna jag upplevt och 
New York är den bästa staden att vara i. Det finns så mycket att göra och se och tiden kommer 
flyga iväg väldigt fort så se till att njuta av! 

 

Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 

 

Med vänlig hälsning, 

CHUST kommittén 2010/11 


