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Reserapport utbyte Barcelona VT15.  
 
Jag läser sjuksköterskeprogrammet på HU, Linköping, och under VT15 
spenderade jag min femte termin, via Erasmus, i Barcelona, Spanien, på 
universitetet Universitat Autonoma de Barcelona (UAB). Utlandsstudierna 
pågick i 90 dagar men jag valde att åka ner två veckor tidigare för att läsa en 
intensivkurs i spanska. 
 
Utlandsstudierna bestod främst av klinisk praktik, varav 6 veckor på 
vårdcentralen Sant Rafael och 5 veckor på en kirurgavdelning på sjukhuset Vall 
d’Hebron. Utöver praktiken har jag arbetat med en rapport som berör utbytet på 
olika plan; hälso- och sjukvårdssystemet, en vald patientgrupp, sjuksköterska 
som profession, utbildningssystemet mm relaterat till Barcelona och Spanien, 
jämfört med Linköping och Sverige. Dessutom har tid lagts på självstudier och 
även uppstart av kandidatuppsats.  
 
 
 
 
 
 
 

Tillgodoräknande 
Genom utbytet kunde jag tillgodoräkna mig; basgrupper, VFU, 
kommunikationsuppgift samt omvårdnadsseminariet. Väl hemma i Sverige 
återstod terminstentan (5ISS), kandidatuppsatsarbete samt deltagande på 
omvårdnadsseminariet.  
 
 
 



Praktikplatserna 
Praktiken i Barcelona var uppdelade i två block. De första sex veckorna 
tillbringade jag på vårdcentralen Sant Rafael och därefter fem veckor på 
sjukhuset Vall d’Hebron. Veckorna innehöll ca 30 timmars praktik såg ut som 
följande: 
 

• Vårdcentral: 
Måndag, tisdag och torsdag kl. 8.00-16.00 
Onsdagar kl. 14.00- 21.00 
 
Placeringen på vårdcentralen var varierande, alla sjuksköterskor turades 
om att utföra de olika arbetsuppgifterna vilket betydde att de gjorde olika 
saker varje dag. För mig och min handledare var schemat: 
 
Måndagar – Mottagningsrummet/akutrummet. 
Tisdagar – Hemsjukvård samt en timmes ”jour” på en skola för 
högstadieelever.  
Onsdagar – Mottagning för Waranpatienter samt hemsjukvård. 
Torsdagar – Mottagning för inbokade hälsobesök, bestod främst av 
diabetespatienter. 

 
Varje dagspass inleddes med en timmes mottagning för venös blodprovstagning 
och därefter varierade dagarna som schemat ovan visar. Jag upplevde det som 
positivt att dagarna var så varierande, jag fick se och möta många olika typer av 
patienter. Två dagar fick jag dessutom vara på deras motsvarighet till BVC 
 

 
• Kirurgisk avdelning (bukkirurgi) på sjukhuset: 

Tisdag, torsdag och lördag kl. 8.00-20.00.  
Jag placerades på en avdelning specialiserad på bukkirurgiska patienter. Det 
innebar både preoperativ- och postoperativ vård för patienter med olika slags 
tillstånd, ofta med en eller flera typer av stomier. Patienterna var i alla åldrar och 
sjukdomarna varierade bland till exempel inflammatoriska tarmsjukdomar, 
cancer och medfödda funktionsproblem. Jag lärde mig massor på avdelningen, 
personalen var väldigt kunnig och trots allt Spaniens och Sverige 
sjukvårdssystem är relativt lika så upptäckte jag också en del skillnader att lära 



av. Det tog ett tag att vänja sig vid de långa dagarna men det var faktiskt inga 
problem alls utan snarare tvärtom positivt jämfört med att ha flera kortare 
dagar.  
 
Boende 
Jag bodde mina första två veckor på språkskolan Enforex där jag läste min 
intensivkurs. För mig kändes det väldigt bra att ha de första två veckorna bokade 
men jag är glad att jag inte bokade resten av boendet hemifrån Sverige då det var 
lätt att hitta rum att hyra väl på plats. På boendesidor på Facebook (students in 
Barcelona, Svenskar i Barcelona, Pisos en Barcelona och liknande) och 
bostadshemsidor (loque.com, idealista.com etc.) kommer det upp nya rum eller 
lägenheter att hyra varje dag. Under min två första veckor tittade jag på flera 
olika lägenheter innan jag bestämde mig för att hyra ett rum med delat 
vardagsrum, kök och badrum med tre andra personer. Lägenheten hade perfekt 
läge i gamla kvarteren Barrio Gothico vilket ligger centralt, nära 
tunnelbanestation till praktikplatserna, stranden och mycket annat. Där bodde 
jag resterande tiden förutom sista veckan då det faktiskt började dyka upp 
problem med ägaren och jag flyttade in hos en vän sista nätterna. Det är sånt 
som alltid kan hända men jag rekommenderar alla att skriva tydliga kontrakt 
med sin hyresvärd för att undvika strul under hyrestiden. Hyran var 
400€/månad men letar man finns det billigare rum att hyra, framförallt lite 
längre ifrån centrum. Barcelona har ett fantastiskt tunnelbanesystem så att bo en 
bit ifrån de mest centrala delarna är inget problem alls. 
 

Språket 
Mina spanskakunskaper när jag åkte var begränsade och trots att jag läst 
spanska t.o.m. steg 4 på högstadiet och gymnasiet kunde jag inte säga många 
korrekta meningar under mina första dagar. Språkkursen på Enforex lärde mig 
dock massor och det var ett perfekt sätt att repetera grammatiken och 
framförallt gick den största delen av lektionerna ut på att prata vilket gjorde att 
rädslan att säga fel försvann snabbt och successivt kunde jag prata och förstå 
mer och mer. Tack vare att personalen och patienterna på vårdcentralen och 
sjukhuset till största del inte kunde engelska alls hade jag inget val mer än att 
kämpa med spanskan och till slut gick det riktigt bra. Det viktigaste är att våga 



prata, det är inte hela världen om det skulle bli fel utan jag upplevde aldrig att 
det inte gick att göra sig förstådd. Vad som var lite förvirrande i Barcelona är det 
pratas två sorters spanska där, Castillano och Catalan. Castillano är den ”vanliga” 
spanskan och bara man bad om det så talade de flesta Castillano med mig. Jag är 
jätteglad att jag kämpade så med att lära mig språket, det går fortare än man tror 
att anpassa sig till det när man lever i det varje dag. Dessutom uppskattades det 
av både patienter och personal att man kunde prata med dem och förstå dem, jag 
hade inte alls lärt mig så mycket av praktiken med enbart engelskan.  
 
Bästa minne 
Det är svårt att säga ett bästa minne från tiden i Barcelona för det finns så många 
stunder jag kommer tänka tillbaka och glädjas åt allt. Alla nya vänner jag träffat 

och kommer sakna, staden med 



de mysiga gamla kvarteren, caféerna, pubarna, stranden och värmen, bergen och 
massor mer. Det hände alltid något roligt under de lediga dagarna. Dessutom 
upplevde jag staden på andra sätt tillsammans med flera trevliga besök av 
pojkvän, vänner och familj vilket var bra för att bota hemlängtan emellanåt. Även 
vissa av patienternas varma uppskattning och bemötande kommer vara något 
jag kommer minnas.   
 
Situationer jag upplevde som stressande/jobbiga 
Det jobbigaste under praktikperioderna var just språkbarriären. Det blev ett 
mindre problem för varje dag man lärde sig mer men vissa stunder var det 
otroligt frustrerande att inte kunna uttrycka sig på samma vis man gör hemma. 
Ibland kände jag att det var svårt att visa vad jag kunde i och med att vissa 
sjukdomstillstånd var svåra att diskutera på spanska. Dock gjorde varje sådan 
situation att jag stod på mig mer och mer och jag känner verkligen att denna resa 
har stärkt mig själv väldigt mycket som person på flera sätt.  
 
Hur finansierade du din resa? 
Jag sökte förutom Erasmus-stipendiet stipendier via 
http://www.hu.liu.se/ssk/Stipendier?l=sv och fick ett av dem på 3000 kr, jag 
fick även resebidrag av vårdförbundet på 3000 kr så ligger man på och letar 
finns det en del bidrag att få. Dessa två stipendier gick helt till språkkursen. Även 
om man har ett litet utökat CSN under tiden så upplevde jag att det går mer 
pengar per månad i Barcelona än i Linköping, men det beror helt på hur man vill 
leva där. Jag prioriterade att bo centralt och även att se och upptäcka så mycket 
av staden som möjligt att det blev lite dyrare per månad än en normal månad i 
Linköping. Dessutom hade jag arbetat extra under studietiden innan för att 
kunna ha en buffert att ta ifrån, vilket rekommenderas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mottagandet av universitetet i Barcelona 
De första två veckorna var som sagt fristående och de fick jag sköta helt på egen 
hand tillsammans med språkskolan. Första dagen på universitetet, UAB, bestod 
av registrering och en del pappersarbete. Jag upplevde att de gav mig ett varmt 
välkomnande. Min kontaktperson och administrativa koordinator i Barcelona, 
tog med mig till sjukhuset för att visa mig runt och på vägen tid körde hon en 
”omväg” upp i bergen för att visa mig den vackra utsikten över staden. Dock 
fanns det ingen form av fadderverksamhet såsom det finns på LiU för 
inkommande utbytesstudenter men Erasmus ordnade många olika aktiviteter 

http://www.hu.liu.se/ssk/Stipendier?l=sv


under första veckan och också löpande under hela tiden som man kunde gå på 
när man kände för det. Där träffade jag en del av de vännerna som jag träffade på 
de lediga dagarna. Dessutom hörde de två studenter som ska åka till LiU på 
utbyte till hösten av sig tidigt och vi spenderade en del tid tillsammans också. Det 
var väldigt roligt och skönt att skaffa sig vänner tidigt så att man kunde få hjälp 
med olika saker under tidens gång och också hjälp med språket. På båda 
praktikplatserna bestod den första dagen av en rundvandring och presentation 
med min handledare och jag fick noggrann information om allt direkt.  
 
 
Tips till framtida studenter 
Det är en stor fördel att kunna språket och med en språkkurs för att friska upp 
tidigare kunskaper kommer man långt. Jag var orolig att jag kunde för lite innan 
men genom att våga prata, läsa tidningar och böcker på spanska, bära med sig ett 
lexikon och slå upp nya ord (framförallt medicinska ord) lär man sig snabbt när 
man omges av språket varje dag. Jag tror att mycket handlar om att våga lära sig 
och det är inte hela världen om man säger fel, det är ofta då man lär sig och det 
blir också ett glatt tillfälle att skratta lite åt istället. Jag blev lite chockad när jag 
märkte hur få personer som kunde engelska så jag tror inte att jag hade fått ut 
alls så här mycket om jag hade varit begränsad till det. Man ska också vara 
förberedd på att det är svårt och jobbigt att plugga på egen hand men med 
kontakt med vännerna i klassen hemma upplevde jag att det gick bra att hänga 
med ändå. Det var värt att plugga hårt på veckorna för att kunna ha ledig på 
helger, påsklov osv.  
 
Praktiska tips 
Ta med egna arbetskläder från Clinicum. Även bra att ta med egen namnskylt.  
Jag rekommenderar att man packar med sig varma kläder att ha på sig hemma i 
lägenheten då det var väldigt kallt inomhus ända fram till mars månad.  
Isoleringen in spanska byggnader håller inte svensk standard… Ett av mina bästa 
köp var en liten värmefläkt som värmde upp mitt rum på nätterna. Vissa 
lägenheter har redan det men om inte rekommenderar jag att köpa det direkt, 
finns i vanliga elbutiker lite varstans i staden och kostar ca 30€.  Dessutom då de 
flesta har skor på sig inomhus är ett par innetofflor mycket bra att ha med sig. 
Även kläder för varmare dagar behövs då vissa veckor bjöd på strålande sol och 
över 20 grader varmt.  
 
Jag skulle varmt rekommendera andra studenter att åka till Barcelona för 
en utlandstermin. Det är en fantastisk stad och praktikplatserna som jag fick 
uppleva lärde mig mycket om både sjuksköterskerollen och uppgifter därtill men 
också mycket om mig själv som person. Att dessutom få lära sig ett annat språk 
på det sättet är för mig en dröm som blir sann. Jag ångrar inte en sekund att jag 
åkte.  


