
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Nina Larsson 

 

2. E-mail: ninlar@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Bioteknik  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): UCSC, Santa Cruz, Kalifornien 
 

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

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

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Jery Sorenson, jlsorens@soe.ucsc.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail):  Jeff Ta, jta@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.): Skickade kopia av passet, bankutdrag ( måste visa att man har minst 1800 dollar att 
röra sig med per månad) och fyllde i en ansökan som jag fick på mail. Eftersom denna 

sedan skall skickas tillbaka till dig med post är det bra att börja i tid, vi kontaktade 
professorn direkt, men fick ändå inte visumet förrän precis innan vi skulle åka. Detta pga 
att internationella kansliet samlade ihop flera personers dokument innan de skickade ut 

dem.  Sedan tog det cirka två veckor att få en tid på ambassaden.  
 

När vi var lite stressade över om vi skulle få visumet i tid, skickade internationella 

kansliet och skrev att vi behövde komma på en obligatorisk registrering onsdagen innan vi 
började. Vi sträck körde upp från LA för att hinna gå på detta möte, observera att det är ett 

sådant här möte en gång i veckan och det som står att de måste ändra ert visum är endast 
om ni ändrar datumen med mer än en månad.  

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, professorn var flexibel med 
datum, vi var där 20 juni-12 augusti.  

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Detta var väldigt olika dag från dag och 

egentligen väldigt mycket beroende på hur mycket tid du själv ville lägga ner, ibland 

körde man ett expriment som tog längre tid och behövde därför stanna i 10 h, medan jag 
andra dagar jobbade 5 h. En vanlig dag var 9.30 – 16.30. En stor skillnad från Sverige är 

att folk har en annan arbetsmoral och många kommer in ganska sent på förmiddagen.  
 



 

13. Ämnesområde: Genteknik, sekvensering, library prep. 
 

14. Beskriv kort ditt projekt! Jag arbetade med optimering av size selection med magnetiska 
beads. När man skall sekvensera DNA vill man ha det i en bestämd storlek, vanligaste 
metoden att använda idag är gel size selection, vilket tar ca 16h. På detta labbet håller de 

på att utveckla en automatiserad size selection med beads och PEG lösning. Denna metod 
har tidigare optimerats för mindre fragment av DNA < 600 bp. Min uppgift att optimera 

metoden för större fragment 2 kbp, eftersom de arbetar med denna storlek i ett 
sekvenseringsprojekt.  Detta var ganska enformigt, men det var kul att bidra med något 
som de faktiskt kunde använda sedan.  

 

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? När vi kom ditt hade professorn inte bestämt vad vi skulle få för projekt 
än och han hade inte riktigt koll på vad vi hade förkunskaper. När vi sa att vi aldrig arbetat 

på ett lab innan, kändes det inte som att han ställde särskilt höga krav på oss, han sa 
istället att det viktiga var att vi lärde oss. Jag arbetade mest med geler, Covaris (en maskin 

som bryter ned DNA till mindre fragment mha av sonikering), magnetiska beads, 
Nanodrop och Bioanalyzer  (två analys, kvantifieringsmetoder). Jag blev även bättre på 
små saker så som pipeterring, sådant som kräver mängd träning, som man inte riktigt får 

på labkurserna.  
 

Det som jag tycker var mest lärorikt var att se hur det faktiskt går till på ett lab, man 

kunde känna efter om det här var något som man kunde tänka sig att göra i framtiden. Alla 
på labbet var väldigt hjälpsamma och visade och förklarade gärna vad de höll på med. Jag 

fick se många av de maskinerna som vi bara läst om i gentekniken, vilket var roligt. 
 
En rekommendation om någon skall hit igen är att be om projektet innan, så att ni kan 

komma igång bättre, för det kändes väldigt oorganiserat första veckan. Till oss sa de att de 
skulle skicka ett projekt, men sedan sa de att vi skulle få det på plats, ligg på så att ni får 

det innan. 
 

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

Professorn har väldigt mycket att göra och jag hade inte jätte mycket kontakt med honom. 
Jag funderade på om han inte var nöjd med mig, eftersom han inte talade så mycket med 

mig. I slutet fick jag reda på att det är sådan han är för då pratade han med mig och sa att 
han var väldigt nöjd och gav mig ett fint intyg, så om någon åker hit igen, oroa er inte för 
det. 

 
Det jag var mest missnöjd med  var min handledare, han var student själv, men hade 

jobbat där ganska länge. Första veckan var han i Las Vegas, andra veckan flyttade han och 
han kom ofta in sent, han kändes allmänt oseriös. Kim som var på samma lab, fick dock 
en jätte duktig handledare, för att inte avskräcka er.  Alla andra som var på mitt lab vägde 

upp och jag kunde fråga dem när min handledare inte var där.  
 

Stämningen på mitt lab var väldigt bra, det var mest unga personer och de hittade ofta på 
saker tillsammans. 
 

 



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

If - people abroad, ca 1700 kr. 
 

 

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?  

Stipendier: Bioskolans stipendium genom CHUST för alla biostudenter, Stenhagens fond 
(genom Sveriges ingenjörer) 1 mars, KTHs allmänna stipendiefond 15 april. Plus egna 

besparingar. 
 

 

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 tjej som varit där på 

utbytte under året genom professorn. Vi tog över hennes rum i ett hus som vi delade med 
ett par. Det funkade väldigt bra och vi kunde gå både till stan och till stranden, åkte dock 

bil till skolan ca. 5min, fanns även bussar. Kostnad 666 dollar, men eftersom vi delade på 
det här rummet slutade kostanden på 333 dollar.  

 

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

Eftersom dollarn log på ca 6.5kr när vi var där var allting ganska billigt för oss. Det var 

billigt att gå ut och äta , dricka och shoppa. En middag på restaurang kostade ca 10 dollar. 

Vi hyrde en bil från enterprise, vilket inte rekommenderas, då deras försäkring är dyrare 

än bilen slutar priset på mer än dubbla än det som anges på nätet. Jag hade rekommenderat 

att ni köper en bil och sedan säljer den, men då krävs det att ni har lite extra tid. Det var 

underbart att ha en bil på helgerna och innan och efter praktiken, men i santa Cruz kan 

man egentligen klara sig på en cykel.  

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

Flög t/r LA för 6800 kr 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

Vi landade i LA och körde highway 1 längst kusten, vilket var väldigt vackert. Det finns 
massor att se längst kusten. Självklart är det kul att spendera några dagar i LA också, bo i 
Venice beach eller Santa Monica. Det krävs dock bil i LA om ni vill se er omkring lite.  

Vi var även i nationalparken Yosemiti, rekommenderas starkt. San Fransisco var min 
favorit på hela resan och att köra kring San Fransisco bay är också en trevlig helg 

aktivitet, ni kan stanna i Napa valley, Berkley och Stanford. Det tar ca 1,5 h att köra från 
SC till SF. Runt Santa Cruz  finns mängder med trevliga stränder och kul saker att göra.  
 

SC är en surf/hippie stad som är väldigt levande för att vara så liten, det finns flera barer 
och roliga evenemang. Kontakta mig så skall jag ge er alla tips!  

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

Vi trodde att det skulle vara mycket varmare än det var, det är kalla morgnar, kväller och 

nätter så ta med lite varma kläder. På labbet måste man ha långbyxor, hela skor och en 
tröja som täcker axlarna, kan vara bra att veta när man skall packa! 

 



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 

 


