
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Camilla Gustafsson 

 

2. E-mail: cagus@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Molekylär Vetenskap och Teknik, bioteknik 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Oregon State University (OSU), Corvallis, 
OR 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Walter Loveland, lovelanw@onid.orst.edu  
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Paula Christie, paula.christie@oregonstate.edu 
 

6. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Cindy Nair Cindy.Nair@oregonstate.edu  

 

7. Handledare: (namn & e-mail): Walter Loveland, lovelanw@onid.orst.edu 

 
8. Visum (J1 eller F1)?: J1 

 

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

etc.): Jag kontaktade universitetet efter att jag blivit antagen och bad om DS2019-

dokumentet som krävs för J1 visum. De skickade J1- dokument som bland annat behövdes 
skrivas under från en professor på KTH innan de i sin tur kunde skrivas på innan de 
skickade DS2019-dokumentet till mig. När jag fått det bokade jag tid på ambassaden. Det 

tog några veckor att få DS2019-dokumentet, men det tidskrävande steget var att få 
papprena påskrivna från KTH, inte OSU.  

 

10. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 20 juni-12 augusti, 8 veckor 
 

11. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Tiderna berodde på hur långa reaktionstiderna var, 
fanns inga direkta fasta tider då jag behövde vara på labbet, men hade tillgång till labbet 

mellan 8-17. Längsta dagarna var 11 timmar, men det var bara under en fas. Inga helger.  
 

12. Ämnesområde: Kärnkemi 

 
13. Beskriv kort ditt projekt! Jag hade två projekt, det ena gick ut på att bilda radiation 

targets genom att överföra en tunn kolskiva till en ram och sedan med hjälp av en 
evaporeringsmaskin belägga kolet med olika metaller. Det andra projektet gick ut på att 
komma fram till en separationsmetod för att separera platina från bly.  

Projektet som jag egentligen skulle jobbat med hade blivit nedlagt månader innan jag kom 



dit, utan att någon meddelat mig om det. Så var det året innan också, projektet som var 

beskrivet i internship planen var inte samma som presenterades på plats.  
 

14. 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? Jag har fått sätta mig in i hur man hanterar radioaktivt material på ett 

säkert sätt, planerar egna försök och fått en ökad labbvana.  
Jag hade förberett mig till det projekt som var beskrivet i min internship plan, vilket 

varken involverade evaporeringar eller oorganiska separationsmetoder som var det jag 
arbetade med där. Detta gjorde att jag inte hade några förkunskaper i det jag skulle göra, 
men det gick ganska bra ändå efter ett tag.  

 

15. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Jag hade 

ingen handledare, professorn sa att jag kunde komma till honom om jag hade frågor eller 
behövde hjälp. Han var dock svår att få tag i, och var inte speciellt tillmötesgående när jag 
väl hade frågor. Jag var helt ensam i det labbet jag var i, så det var lite svårt att få hjälp när 

det behövdes. Dessutom tyckte professorn det var för krångligt att ge mig nycklar, så jag 
kunde inte hämta kemikalier från andra labb utan att först hitta någon som hade nyckel dit, 

och var tvungen att be någon annan låsa upp labbet varje morgon. 
 

16. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag hade en utökad reseförsäkring från 

Trygghansa. 
 

17. 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? Jag fick lön från 
OSU. 

 

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

vid universitet för att få betalning? Jag fick 1000 dollar per månad av OSU. Jag fick 
först fylla i väldigt många papper när jag kom dit för att de skulle kunna överföra 
pengarna till mitt svenska bankkonto, men sen slutade det med att jag sista dagen fick två 

checkar, eftersom universitetet då hävdade att de inte kunde betala ut lön till 
privatpersoner. Detta kan vara bra att undersöka i god tid nästa år, eftersom det kostar 

ganska mycket att lösa in en check i Sverige.  
 

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

trivdes du med arrangemanget? Jag bodde på ett privat dorm, The Gem, som låg tvärs 
över gatan från campus. Det kostade 1660 dollar totalt (18 juni-14 augusti), och var 

fräsch, luftkonditionerat och hade ett gym och tvättstuga i källaren. Det låg också på 
gångavstånd från 3 mataffärer och downtown.  
 

20. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Mycket billigare mat, kläder, smink, böcker etc. Lokaltrafiken i Corvallis var gratis. Att 

åka med Greyhoundbussar till andra städer i närheten kostade runt 200 kr t&r.  
 

21. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ca 6000 kr. Det blev nästan halva 

priset att köpa en tur&retur biljett än att köpa 2 separata biljetter.  
 

22. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Det finns inte så mycket att titta på i Corvallis, 
men därifrån kan man åka till kusten (Newport och Lincoln city kan man lätt ta sig med 



Greyhoundbuss), redwoodskogar, upp i klippiga bergen och till Portland som är närmaste 

större stad. 
 

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

- projektet jag skulle jobba med var nedlagt och jag förväntades sätta igång med två nya 
direkt. 

-jag hade ingen handledare och fick inte den hjälp jag behövde, vilket gjorde arbetet 
ineffektivt. 

 

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

studenter kan ta del av din information? ja 

 

25. 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 

 

Till nästa års CHUST-komittée: Om ni ska ha kvar den här platsen nästa år också skulle jag 
starkt rekommendera att ni försöker hitta någon som kan handleda nästa års CHUST-student. 
Professor Loveland är inte intresserade av att handleda studenter.  

 


