
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn:  
Damien Jones 
 
2. Program & inriktning på KTH:  
Civilinjenör Bioteknik – Medicinsk Bioteknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
Brown University, Providence, Rhode Island 
 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
 J1 
 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
Jag behövde skicka c.v., bankkonto utdrag som visade att jag hade $2255/månad, beviset av 
försäkring, kopia på pass, ett brev från KTH om att det nyttigt för mig att utföra pratiken m.a.p. 
programmet och ett brev där det står att jag komma åka hem när jag var klar med pratiken. Det 
tog ca 4 veckor. Jag fick en datum för en intervju hos amerikansk embassaden inom ca en vecka. 
Jag fick visumet två dagar efter intervjuet.  
 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
 Jag hade planerat 10 veckor men det blev 11.5 veckor istället eftersom jag vill göra klart allt och 
behövde lite tid till. 
 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
Varierande. Det var helt upp till mig själv när jag vill kom och gå men oftast blev det ca kl 9 till kl 
21. Jag borde 2 minuter från labbet och oftast gick hem en timme runt kl 17. Oftast jobbade 
några timmer på helgerna också. 
 
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
Microfluidics/Lab-On-a-Chip/Diagnostics 
 
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
I was using tiny magnetic beads covered in streptavidin to which I attached a biotinylated capture 
probe to capture and isolate a specific DNA strand. Isolation was done by moving the magnetic 



beads through a microfluidic channel on a PDMS Chip. I was basically quantifying different 
aspects on the process. Building upon previous work done in the same lab. 
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/bmf/7/4/10.1063/1.4816943 
 
 
10. 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 lärde mig mycket av grundläggande kunskap inom bland annat PCR, fluorometri, bindande 
kinetik. En ännu viktigare sak jag lärt mig var hur man planerar ett experiment. En sak jag lärt 
mig är att när man gör forskning det finns en massa saker ännu inte känt av någon i världen och 
att det är upp till dig att lista ut det. Det är inte som labbkurserner där labbassistenter redan har 
gjort experimentet själva. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Professor Tripathi är awesome. Han är super uppmuntrande. Eftersom det är ett litet lab med 
endast ca 5 person är han där och diskutera saker med folk ganska ofta. Man brukar han en möte 
med honom en gång i veckan.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)?  
Tillägg på hemförsäkringen (Länsförsäkring). Det kostade ca 1500kr. 
 
 
13. 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? 
Fick ca 18000kr i stipendium från KTH som gick till hyran och flygbilljetter. Använde egna 
besparingar fōr allt annat. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Nej 
 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Jag bodde med en tre studenter, två från ett annat universitet (Dartmouth) och en från Brown. 
Lägenheten hittade jag på craigslist och bodde två minuter från labbet och precis brevid 
huvudgatan (Thayer street). Jag fick betala 650 USD i månaden som var ganska billigt. Vi (jag och 
mina rumskompisar) hängdes ganska mycket och gjorde mycket roligare saker. 
Tips!! Bor med amerikaner och inte med andra svenska som ska åka dit. På så sätt kommer du 
komma in i den amerikanska kulturen. Och om ni är flera som ska åker dit komma ni träffa flera 
manniskar om ni inte bo tillsammas. 
 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Mat är billigt. Jag käkade ute varje dag. Gick till labbet varje dag men bussen kostar inte så 
mycket. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
4000kr. Jag flög däremot först till San Fransisco (Oakland Flygplats) med Norwegien och hemma 
darifrån också. 
 



19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Inom New England regionen var jag i Newport, Naragansset, Boston. Nattliv oftast blev husfest 
eller the graduate students bar. 
Vi var på en Boston Red sox baseball match som man borde se. Stranderna i Newport och 
Naragansset är riktigt najs. 
Jag skulle rekommendera att åka till västkusten (speciellt Seattle och San Franscisco) någon gång 
också. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Ingen. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) så 
att nästa års utresande studenter kan ta del av din information? 
 
Visst!!! Och folk får gärna kontakta mig om de vill ha fler tips. Damienpjones at gmail dot com 

22. 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-kommitté) 
 
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 

mailto:chust@k.kth.se

