
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Ida Hedman 

 

2. E-mail: idahe@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, medicin 
 

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

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Ronald L Koder, rlkoder@gmail.com 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Ilona Kretzschmar, 

kretzschmar@ccny.cuny.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Nina Marousek, 

nmarousek@ccny.cuny.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Ronald L Koder 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

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

etc.):  

Det tog ca 2 månader för att få mitt visum, det beror också på hur lång väntetid det är att 
få intervju på ambassaden. 

I kronologisk ordning: 
- Fick DS-2019 från City College som jag skulle fylla i och skicka tillbaka. Tillsammans 

med det skickade jag även ett kontosaldo där jag var tvungen att uppvisa att jag hade  
45 000 SEK. Mitt DS-2019 fick jag tillbaka efter ca 1 månad.  
- Fyllde i formuläret på amerikanska ambassadens hemsida. 

- När jag väl fått min intervjutid på ambassaden så behövdes följande: 
  Passfoto, kvitto på betald ambassadavgift, formulär DS-160, ett frankerat kuvert  

  (ca 65 SEK), personbevis (skaffas på skatteverkets hemsida), bankförteckning,  
  formulär DS-2019 och kvitto på betald SEVIS-avgift. 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor, 14 juni-24 augisti. 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): ca 7-8 h/dag. Fanns inga krav, man fick jobba så 
mycket och så lite man ville. Där emot så räknar det med att man jobbar så gott man kan 
och visar sig intresserad. 

 
13. Ämnesområde: Proteinrening och enzymologi.  



 

14. Beskriv kort ditt projekt! 

Koder arbetar med att utforska och utveckla artificiella enzymer. Jag arbetade med att 

uttrycka och rena fram ett artificiellt protein som katalyserar reduktionen av syre och 
kväveoxid till nitrat. Detta är ett potentiellt medicinskt viktigt enzym då forskare som 
Koder arbetar med upptäckt att cancertumörer utsöndrar kväveoxid.  

 

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? 

Jag kände att mina förkunskaper var tillräckliga även om jag var tvungen att i bland gå 

tillbaka och titta på gamla labbrapporter. Jag fick praktisk erfarenhet av de teoretiska 
kunskaper jag fått på KTH.  

 

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

Jag kände att jag hade kunnat få en bättre genomgång i början så jag hade lite förståelse 

vad jag höll på med. Men vart efter jag jobbade så blev det klarare. Ronald var väldigt 
upptagen så när jag behövde hjälp tog det ganska lång tid innan han hade tid.  

 

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

Jag hade People Abroad försäkringen från IF som var den med mest försäkring för 

pengarna. Kostade ca 1800 SEK med tilläggsförsäkringen jag valde.  
 

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?  
Fick10 000 kr från Bioteknik skolan och 8000 kr från Stenhagens fond (Sveriges 

ingenjörer). 
 

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

vid universitet för att få betalning? 

Jag fick 2000 dollar av CCNY som kräver att man har ett Social Security number och lite 

pappersarbete. 
 

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

trivdes du med arrangemanget? 

Vi tog kontakt med den KTH eleven som bodde där under våren. 

Sammanlagt delade jag och två andra på en hyra för 10 veckor för ca 5000 dollar.  
Arrangemanget fick väldigt lätt och det fanns inga problem.  

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

Billigare, dock är New York en dyr stad om man jämför med andra städer i USA.  

 

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

4 800 SEK. Flög med continental airlines.  
 

  



24. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

Oj! Det finns så mycket att göra. Ska försöka rada upp de saker jag tyckte var bäst.  
- Broadway shower, jag var på Spiderman & Lejonkungen.  

- MoMA, mordena muséet. 
- Cykeltur i centralpark. 
- Midpacking district för utgång. Liknar Stureplan.  

- Brooklyn, Wilmingsburg för barrunda. 
- Shopping kring Broadway-Layafette. 

- Mysigt området kring 116-100 street & Broadway. 
 

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

Jag hade glömt mitt DS 20-19 hemma i Sverige vilket gjorde det lite krångligt när jag 
skulle ta mig genom passkontrollen. Jag fick ett formulär som jag skulle fylla i 

tillsammans med ett nytt DS 20-19 från skolan och sen skicka in det Washington DC. 
Grejen med detta var att jag behövde dessa papper när jag skulle be om Social Security 
number vilket gjorde att den processen drog ut på tiden. 

 

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

studenter kan ta del av din information? 

Ja! 

 

27. 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 

 


