
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Frida Kalm 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, medicinsk bioteknik 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): City College of New York, New York, NY 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Ilona Kretzchmar, professor på CCNY hjälpte oss med allt. Vi behövde skicka DS-2019 

till dem för underskrift och det hela tog nästan 4 månader eftersom de vägrade skicka en 
och en utan vi var tvungna att vänta in alla som skulle till CCNY.  

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor, mellan 2 juni och 9 augusti. 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 5-8 timmar per dag och bara under vardagar.  

  

8. Ämnesområde för arbetet: Bioteknik och organisk kemi. 
 

9. Beskriv kort ditt projekt! Målet var att göra en biosensor som kan användas på sjukhus 
för att diagnostisera patienter snabbt via ett blodprov. Jag studerade flytande kristaller 

och hur det ändrar position beroende på dess omgivning. Tillslut ska man kunna se om en 
viss biomarkör finns i blodet hos patienten genom att se hur de flytande kristallerna ändar 

position.  
 

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 visste inte vad flytande kristaller var för något och det var mycket 
organisk kemi så det fick jag uppdaterat eftersom det var ett tag sen jag läste det. Det var 

inte så mycket bioteknik annars eftersom de peptider som ska användas senare redan var 
designade och tillverkade. Jag studerade rörelserna i ett mikroskop och analyserade 

intensitetsförändringarna med ImageJ och ritade grafer i Excel.  
 

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

jättebra med professorn, han var väldigt hjälpsam och trevlig och förklarade det teoretiska 
för mig. Min handledare var också trevlig och hjälpsam ibland, men oftast kändes det som 



att han inte hade lust eller tid att svara på frågor. Det jag höll på med är ett sidoprojekt 
och det kändes inte så väldigt prioriterat för det mesta.  

 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Vi på CCNY var försäkrade via KTH och 
kammarkollegiet eftersom vi har ett utbyte med skolan.  
 
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? Vi fick alla ett stipendium 
från BIO-skolan och sedan var det sparade pengar och lönen vi fick från CCNY.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, 2000 USD. Man behöver ha ett amerikanskt 
personnummer (social security number) för att få betalt samt massor av papper som skulle 
fyllas i. Detta fixade Ilona åt oss så vi behövde bara fylla i och skriva på.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag och tre av de andra tjejerna från KTH hittade en 
lägenhet precis vid skolan via airbnb, där vi hyrde in oss hos en kvinna. Vi betalade ca 7400 
kr per månad per person men det blev lite billigare sista veckorna när vi inte gick via 

airbnb. Det fungerade jättebra! 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Boendet 
var dyrare i New York. Att äta ute var billigare, men bara mycket billigare om man åt 
”snabbmat”. Det var ungefär samma pris för ett tunnelbanekort men att åka taxi var 
såklart billigare. Vi åt ute rätt mycket eftersom det inte var så billigt att handla i mataffärer 
och speciellt inte grönsaker.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ca 4000-5000 kr. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Sevärdheter: Central park, frihetsgudinnan, ground zero, etc. Det finns hur mycket som 
helst.  
Utflykter: Botaniska trädgården i Bronx eller Brooklyn, Williamsburg i Brooklyn, 
Washington DC på 4e juli.  

Nattliv: Det finns hur mycket barer och klubbar som helst så det är bara att köra.   
 

20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Jag 
kan inte komma på några direkta problem. De (Ilona och CENSES) var så hjälpsamma så 
det mesta gick smidigt. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? Visst. 
 
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) 
Stanna längre än 10 veckor så att du hinner med allt du vill göra eller res runt lite! 

 


