
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Kim Dahlgren Strååt 

 

2. E-mail: kimds@kth.se 

3. Program & inriktning på KTH: Bioeknik kandidatexamen, Sustainable Technology 

master 

 
4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of California Santa Cruz 

 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Nader Pourmand, pourmand@soe.ucsc.edu 
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Jolinda Singleton, jolinda@soe.ucsc.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Holly Masako Nigorizawa, 

hnigoriz@ucsc.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Wendy Lee, wlee@soe.ucsc.edu 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

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

etc.): Vi etablerde kontakt med professorn vi skulle jobba för så fort vi fått vår plats, 

för att presentera oss och be om letter of acceptance för att kunna påbörja visa 

processen. Tog drygt en månad att få det mailat. Från dess tog det ytligare 2 

månader at få ihop ala papper som krävdes för visa ansökan och innan vi kunde 

boka tid på ambassaden. Börja i tid och ligg på universitetet att det skickar det 

underlag som krävs. De vet inte alltid hur lång tid det faktiskt tar att ansöka.  

 

Behövde skicka ett bankdokument som visade att vi hade tillräckliga tillgångar för 

vistelsen, vår praktik var inte betald. Och sedan skickar de en visadokumentation 

(DS2019) som måste tas med till ambassaden och som krävs för ifyllande av formlär 

på ambassadens hemsida, innan man kan boka en tid. 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Praktiserade på laboratoriet i åtta 

veckor, från mitten av juni till mitten av augusti. Introducerades till labbet och 

metoderna jag skulle använda första två veckorna, sedan jobbade jag relativt 

självständigt i 6 veckor.  
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Arbetstiderna var flexibla, jobbade man på bra 

och hann det man skulle i sin planering, gick man tidigare. Hade man många lång 



väntetider var det bara att komma in tidigare och ta med sig en bok. Men generellt 

9-16. 
 

13. Ämnesområde: Jobbade på bioengineering avdelningen.  
 

14. Beskriv kort ditt projekt! Mitt projekt handlade om att kartlägga metyleringar i 

DNA. Jag lyserade celler och renade DNA:t. Sonicerade (bröt ner) det till kortare 

bitar. Utförde konversion av ometylerade cytosiner till uracil, som senare läses som 

thymin under PCR processen, medan metylerade cytosiner var oförändrade. Både 

reningen och konversionen gjordes med färdiga kit efter tillhörande protokoll. 

Sedan amplifierades DNA:t med primers specifika till olika delar av det och 

produkten analyserades med elektrofores gel. Detta gav endast en grov uppskattning 

av produkten med avseende på molekylvikt. Sista steget, då tillräcklig produkt bygg t 

upp för att kunna köras i pyrosekvenseringsmaskinen skulle DNA:t sekvenseras. En 

jämförelse mellan konverterat och okonverterat DNA kan metyleringsplatserna 

kartläggas. 

 

Informationen är intressant inom bl.a. s jukdomsforskning, då man tror graden av 

metyleringar på vissa platser i genomet kan vara relaterat till en genetisk risk för 

t.ex. cancer.  

 

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? Lärt mig massor, fått chansen att pröva på många av metoderna 

som man har läst om under kurserna i skolan, men inte hunnit få testa på under 

laborationskurserna. 

 

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

turen att få en väldigt engagerade och pedagogisk mentor/handledare. Hon var med 

mig hela vägen och fanns tillgänglig om jag hade frågor eller behövde hjälp. 

Professorn var ofta borta från labbet, men även om han var där var interaktionen 

begränsad. Kändes lite som att han hade mycket viktigare saker för sig än att 

socialisera med praktikanterna, men han var å andra sidan aldrig otrevlig.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Köpte If People Abroad för 1750:- 

 

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?  

Både privata besparingar och stipendier. Fick från bio skolan och sökte de 

tillgängliga på kths hemsida samt de från sveriges ingenjörer.  

 

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

vid universitet för att få betalning? Nej 

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

trivdes du med arrangemanget? Fick kontakt med en svensk tje j som jobbade på 

labbet och fick överta hennes boende när hon åkte hem över sommaren. Betalade 

666 dollar för ett rum i hus som jag delade med kompisen jag reste med. Trivdes 

mycket bra.  

 



Fick även kontakt med flera boenden på craigslist och skolans boendesajt innan det 

löste sig med kontaken. 

 

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

Maten är billigare, fråmst att gå ut och äta, men vi lagade de flesta måltiderna 

hemma. Allmän transport är begränsad, så vi hyrde bil, vilket var en stor fördel. 

Kan dock rekommendera att istället köpa en billig bil, för att hyra under en så lång 

tid med full försäkring blev i slutändan mycket dyrare.  

Det underlättar även om man vill resa runt och göra utflykter på helgerna.  

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 6700:- 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Kolla yelp.com där stor alla aktuella tips i 

området och om man gör utflykter. Det händer mycket, stor rotation på vad som 

finns och är bra. Vi åkte tor LA och bilade längs kusten, hwy 1, vilket var en 

upplevelse. Passerade Yosemite nationalpark, besökte San Francisco och massa mer.  

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

Fanns risk att vi inte skulle få papprena från universitetet i tid, men när vi låg på 

löste det sig. 

 

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

studenter kan ta del av din information? Ja 

 

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 

 

 


