
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Mikkel Block Philipsen 
 
2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik / Industriel miljöinriktad bioteknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Cornell, Ithaca, NY 
 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
F1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
Allt gick väldigt snabbt, skickade vad de bad om och sen kunde jag i princip ansöka till 
amerikanska ambassaden. 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
8-9 veckor, fick bestämma mycket själv om när jag skulle vara där. 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Väldigt olika, från 5 h/dag till jobb till 10 på kvällen. Om man odlar mycket blir det att 
komma in någon timme under helgen. 
  
8. Ämnesområde för arbetet:  
Cell odling på plattor, genkloning, bygga ”small intestinal bioreactor”  
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Fick testa på genkloning och mycket annat, men huvudprojektet handlade om att konstruera 
en liten bioreaktor (3*4*2cm) för att proliferera stamceller till tarmceller, kom fram till att 
detta gjordes enklast med 3D printing. Detta innebar mycket jobb i Autodesk inventor och 
små kurser i olika maskiner för 3D printing etc. 
 
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?  
Tidigare kunskaper räckte och de antar inte att man kan allt när man kommer dit. Oftast 
finns det personer som kan visa hur saker fungerar och antagligen kommer du få vara 
assistent åt någon annan i början för att lära dig.  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  



Om man tog kontakt med honom var han tillgänglig men han var inte särskilt involverad 
annars, blev mer supervisorns jobb. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Obligatorisk skolförsäkring och även en reseförsäkring. 
 
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? 
En ”lön” på $1200/månaden + privata besparingar 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
$1200/månaden, som ett stipendie, så man behöver inte fixa med social security number. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Hittade bostad genom en tjänst kopplad till Cornell, Yorango?, fungerade som blocket 
bostäder. Betalde omkring $600-700/månaden. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Det mesta är billigare i Ithaca än i Sverige, Ithaca är trots allt en studentstad vilket betyder 
att allt är lite dyrare än normala städer. (Billigare än New York City) 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Omkring 7000 kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Massor av vattenfall och staden ligger precis bredvid en fin sjö. Fanns en musikfestival under 
sommaren (Grassroots). Massor av barer och resturanger, ofta specialerbjudande vissa 
kvällar.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Skriv ett väldigt specifik ansökningsbrev för att professorn ska förstå att du är intresserad av 
exakt vad de håller på med (trots att det är väldigt svårt att lösa ut från internship 
summeringarna) 
 
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? 
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) 
Väldigt glad för att jag gjorde detta, lärt mig mycket, bra arbetskontakter, nya människor etc. 
 
 
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  
 

mailto:chust@k.kth.se


Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 


