
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Ivana 
 

2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik-08, Industriell & Miljöinriktad bioteknik  
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Cornell University, Ithaca, NY 
 

4. Visum (J1 eller F1)? F1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  

 
Först fick jag fylla i en "non-degree" ansökan på internet som jag blev hänvisad till av en 

administrativ kontakt på universitetet. Ansökan frågar bl.a. efter TOEFL-resultat men det är 
inget som krävs för just denna sommarpraktik. Efter att denna ansökan hade skickats in så 
fick jag även mejla mitt CV till samma administrativa kontakt. När jag hade antagits till 
sommarprogrammet fick jag också gå in på deras hemsida och acceptera min plats. I samma 
veva fick jag ett mejl som innehöll en "Financial Responsibility Form" (FRF). I detta dokument 

stod det hur mycket pengar jag var tvunget att uppvisa att jag hade tillgång till för att kunna 
söka ett visum. För att göra detta ringde jag min bank och beställde två "Bank Statements" 

där allt stod på engelska samt där mängden pengar var angivet i dollar. Ett underskrivet FRF, 
en kopia av mitt pass, och ett utav de utfärdade "Bank Statements" postade jag med brev till 

Cornell University. Det andra "Bank Statement" har du med dig till ambassaden senare. Det 
tog cirka två veckor från det att jag hade postat dokumenten om mina finanser tills det att 

universitetet skickade mitt I-20, dock mejlade den administrativa kontakten mig mitt SEVIS-
nr så jag kunde börja med visum-processen redan då och inte behövde vänta på att 

dokumentet skulle komma hem till mig. Jag fick under denna tiden också hem ett brev som 
innehöll mina Cornell NetID uppgifter som jag kunde använda för logga in på diverse student 

resources.   
 
Visumet ansöker man om på Amerikanska Ambassadens hemsida. Efter att denna ansökan 
är inskickad är det bäst att boka intervjutid på ambassaden så snabbt som möjligt.  
 
Totalt tog det runt tre månader från det att jag kontaktade min professor tills det att jag 
hade mitt visum i passet så det är bra att försöka fixa allt så fort det är möjligt.  

 
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 17 Juni - 15 Augusti 



 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  

Arbetsbördan kunde vara väldigt olika från dag till dag. Vissa dagar var allt praktiskt 
labbarbete klart på en timme medans man andra dagar labbade i åtta timmar. Tiden jag inte 
labbade satt jag ändå på labbet och läste artiklar och planerade för kommande experiment. 
Vanligtvis så jobbade jag från 09:30 till 17:00. P.g.a. att några av cellerna som jag arbeta med 
behövde byte av odlingsmedia varannan dag så var man inne lite kort på labbet nästan varje 
helg. De helger jag inte kunde komma in så hjälpte min handledaren Cait till att byta media 
på mina cellodlingar.  
  
8. Ämnesområde för arbetet: Co-cellkulturer, bakteriell translokering genom tarmmodeller, 
bakteriell adhesion till ytor av däggdjursceller.  
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Projektet som jag först fick när jag kom dit handlade om att undersöka interaktionen mellan 
tarmepitelceller och dendritiska immunceller. Fokus låg på vad som händer när co-kulturer 
av dessa är exponerade för antingen patogena eller “pro-biotiska” bakterier och ifall 
immuncellerna är involverade i att förflytta bakterierna genom epitellagret. Mina epitelceller 
växte dessvärre lite för långsamt vilket gjorde att experimenten blev senarelagda, dock så 

fick jag två andra projekt att arbeta med under tiden.  

Det första extraprojektet handlade om att försöka simulera tillväxten av tarmvilli in vitro och 
att försöka optimera parametrarna för detta experiment.  

Det andra extraprojektet handlade om att se ifall bakterier av olika typ (t.ex. patogena 
Salmonella och en mer “pro-biotisk” typ av E. coli) föredrar epitelceller av olika 

differentieringsgrad. Ifall dessa bakterier föredrog liknande typer av celler så skulle det 
betyda att den “pro-biotiska” skulle kunna binda in sig på tarmens epitelceller och blockera 

den patogena från att binda in och därför bidra med ett visst skydd. Ifall bakterierna föredrar 
celler av olika differentieringsgrad är inte den “pro-biotiska” ett särskilt bra skydd mot just 

detta patogen.  

Projekten innebar odling av olika sorters celltyper och att hålla koll på deras specifika krav 
gällande t.ex. tillväxtmedia. Det inkluderade att odla dem var för sig, att få till fungerande 

co-kulturer, och att göra detta på olika sorters underlag. Immuncellerna isolerades vid olika 
tillfällen från olika källor, ena gången ur musmjältar och en senare gång ur musblod. 

Projekten krävde också att man startade bakterieodlingar och att man i anslutning till 
experiment kunde analyserade mängden bakterier i ett prov, antingen med OD eller genom 
utstrykning på plattor. Visualisering av celler/bakterier utfördes m.h.a. infärgning med 

fluoroforer följt av mikroskopi. Cryofreezing och cryosectioning var också två metoder som 
ingick.  

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?  

Mycket kändes nytt eftersom att jag på KTH inte riktigt hade kommit i kontakt med denna 
typen av celler eller projekt tidigare. Jag lärde mig underhålla, isolera, och differentiera celler 



av olika typ, särskilt mänskliga tarmceller och immunceller. Jag fick utföra olika sätt att 
visualisera celler/bakterier på, både via FISH-staining och m.h.a. antikroppar kopplade till 

fluoroforer. Jag blev vanare vid att använda mig utav mikroskop och lärde mig också att 
utföra cryofreezing och cryosectioning. Förkunskaperna direkt knutna till projektet var lite 
bristande så man fick helt enkelt läsa på lite innan man kom dit men rent allmänt labbvett 
och hur man för sig och arbetar i en sådan miljö var fullt tillräckligt. Man har utvecklats i.o.m. 
att ens kunskaper har breddats och jag har också lärt mig hur dessa typer av experiment 
utvecklas och planeras. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Ja, det fungerade jättebra. Professorn är väldigt schysst och när mitt huvudprojekt gick lite 
långsamt för att cellerna inte ville växa som de skulle så föreslog han andra projekt som jag 
också kunde få göra. Min handledare, Cait, är supertrevlig och välkomnande. Hon förklarade 
saker när de  var nya och lät mig sen arbeta mer självständigt. Hon var alltid glad att svara på 
frågor och funderingar som man kunde ha. Allmänt är alla som jobbar på detta labb väldigt 
trevliga.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag skaffade försäkring via IF People 
Abroad och den kostade cirka 3500 kr.  

 
Eftersom jag inte ville betala för Cornells egna försäkring så fick jag lämna in en särskild 
waiver. Det var lite krångligt att hitta rätt men denna använde jag och det funkade: 
http://www.gradschool.cornell.edu/sites/default/files/field_file/gradform_r10.pdf  
 
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? 
Jag finansierade min vistelse med privata besparingar samt att jag fick 6000 kr från det 
utdelade CHUST-stipendiet. Platsen var också betald (300$/vecka).  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, platsen var betald. Jag fick 300$/vecka. Det enda jag var tvungen att göra var att 
registrera mig med mitt Cornell NetID på Bursar Office NetPay, detta gjorde jag via en länk 
som ett mejl från skolan innehöll. Jag blev underättad när en check hade skrivits ut i mitt 

namn via mejl och checkarna hämtade jag ut vid Bursars Office som är beläget i Day Hall. 
Checkarna kan man sedan lösa in på det lilla bankkontoret (Tompkins Trust Company) som 

finns på bottenplan i Cornell Store på campus.  
 
För att hämta ut checkarna måste man ha ett Cornell ID-kort vilket man också skaffar i Day 
Hall.  
 
Studenterna året innan jag åkte hade problem med att få ut hela sin lön innan de åkte hem 
men jag lyckades få ut alla pengar i god tid innan min hemresa.  
 
 
 

 



15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 

 
Jag hittade bostad via följande länk: 
http://melian3.campuslife.cornell.edu:7790/och/faces/adf.task-
flow;jsessionid=rknRS0MPklpwLb2GfTG2SXWQ7Ltwn8BzJv9fMzyD1Tsy2wymGMhy!9896828
54?adf.tfId=task-flow-definition6&adf.tfDoc=/WEB-INF/task-flow-definition6.xml   
 
Jag bodde på 407 Eddy Street vilket ligger i Collegetown i Ithaca. Detta område ligger precis 
intill campus men att gå till labbet tog ca 25 minuter. Jag hade ett av rummet i en 
trerumslägenhet som jag delade med två andra undergraduates från Cornell som också var i 
Ithaca under sommaren för att delta i olika forskningsprojekt. Inklusive allt så kostade 
rummet 535$/månad, jag fick också lämna in en security deposit på 150$ när jag flyttade in 
men som jag nu har fått tillbaka.  
 
Boendet var helt okej, både badrum och kök var hyfsat fräscht och mitt rum var rymligt. 
Dock så låg det en bar och nattklubb precis vid gatan nedanför vilket betydde att det ofta, 
inte bara på helgerna, var ganska högljutt så det kunde vara lite jobbigt när man försökte 
sova. Det saknades också luftkonditionering vilket blev lite jobbigt då dagstemperaturen ofta 

låg över 30 grader.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
För mat var priserna ungefär likadana men en del kunde man också hitta billigare, t.ex. på 
Target. En bussresa kostade 2$. Kläder och diverse annat är billigare än i Sverige.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Ditresan kostade runt 5000 kr och hemresan runt 2100 kr.  
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Området kring Ithaca är fullt av vattenfall så det finns en hel del att se i naturväg, både mitt 
på campus och en bit utanför stan. Cornells kontor för utländska studenter (ISSO) hade när 
jag var där utflykter till Boston och Niagarafallen för ett billigt pris så det kan vara värt att 
hålla koll på deras erbjudanden. Vad det gäller nöje och nattliv så finns "The Big Red Barn" 
på campus som har billig öl på fredagar, i Collegetown så finns baren Dunbars och 

nattklubben Level B, beläget i "The Commons" finns också nattklubben Lot10.  
 

20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Enda stora problemet var att få en uppfattning om hur skatten skulle betalas, vilka papper 
som behövde fyllas i och till vem man skulle skicka dem. Jag lämnade in lite papper men 
i.o.m. att skatten betalas först i början på nästa år så vet jag ännu inte om allt gick helt 
problemfritt. Jag blev också hänvisad att fylla in en del uppgifter via ett särskilt 
internetformulär och till detta behövde man speciella inloggningsuppgifter så det är nog bäst 
att mejla och fråga de som har hand om skattefrågor på Cornel l. För allt detta skaffade jag 
också ett Social Security Number vilket man kan få info om hur man gör på ISSOs kontor.  
 
 

http://melian3.campuslife.cornell.edu:7790/och/faces/adf.task-flow;jsessionid=rknRS0MPklpwLb2GfTG2SXWQ7Ltwn8BzJv9fMzyD1Tsy2wymGMhy!989682854?adf.tfId=task-flow-definition6&adf.tfDoc=/WEB-INF/task-flow-definition6.xml
http://melian3.campuslife.cornell.edu:7790/och/faces/adf.task-flow;jsessionid=rknRS0MPklpwLb2GfTG2SXWQ7Ltwn8BzJv9fMzyD1Tsy2wymGMhy!989682854?adf.tfId=task-flow-definition6&adf.tfDoc=/WEB-INF/task-flow-definition6.xml
http://melian3.campuslife.cornell.edu:7790/och/faces/adf.task-flow;jsessionid=rknRS0MPklpwLb2GfTG2SXWQ7Ltwn8BzJv9fMzyD1Tsy2wymGMhy!989682854?adf.tfId=task-flow-definition6&adf.tfDoc=/WEB-INF/task-flow-definition6.xml


21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 
(www.chust2013.wix.com/chust) så att nästa 

års utresande studenter kan ta del av din information? Ja 
 
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) 
Cornell har ett väldigt stort och vackert campus som är perfekt ifall man vill uppleva hur det 
är att lite kort vara en del utav ett amerikanskt toppuniversitet. Ithaca är en fin men ganska 
liten stad så är man inte van vid det så kan det kanske kännas lite för litet efter ett tag. Dock 
så finns det massor av naturområden överallt omkring Ithaca så gillar man sånt så är det nog 
ett perfekt ställe att spendera sommaren på. Känner man för att åka iväg till en större stad 
så är det ungefär 5-6 h med bil till New York, Boston m.m. Vädret var ganska varmt där nu i 
sommar, ofta över 30 grader, så det kan vara bra att försäkra sig om att stället man ska bo 
på har luftkonditionering.  
 
Sammanfattat så är jag supernöjd med mitt beslut att åka till Cornell över sommaren. Jag har 
lärt mig mycket och haft en otroligt trevlig sommar.  
 


