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Vem är jag, var har jag varit? Jag heter Frida och har varit på Hospital Clínico San Carlos via 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) på termin 8 LÄK. Jag hade praktik en vecka på akuten 
(urgencias), fyra veckor på urologen (urología), fyra veckor på kardiologen (cardiología) och fyra 
veckor på kirurgen (cirurgía general y digestivo, endokrino, otorrino, colorectal), totalt 13 veckor.  

Hur funkade praktiken – vilka tider, dagar? 
Praktiken var mellan kl 8 till 15 måndag till torsdag. På avdelningarna brukade dagen börja med 
samling och rond, frukost tillsammans efter ronden, därefter avdelning, operation eller mottagning 
fram till klockan 15. Det innebar tid i operationssal, följa med på avdelning och/eller vara svans till 
läkaren. Under hela dagen arbetades det konstant (patienterna är inbokade direkt efter varandra!), 
inga raster alls och ingen lunch (läkarna brukar äta kakor och dricka läsk lite hela tiden). När man 
kommer hem var jag såklart hungrig, åt min lunch vid klockan 15. Det går snabbt att komma in i detta 
schema, men i början tog jag alltid med mig frukt och en macka till praktiken, som jag åt vid kl 13.  
 
På fredagarna hade de andra läkarstudenterna föreläsningar på sjukhuset, vilket jag passade på att 
gå på ibland. Är du intresserad att gå – fråga någon student när de har sina föreläsningar, alt kolla på 
hemsidan (http://medicina.ucm.es/calendario) Det finns många olika kurser att välja på, 
föreläsningarna är öppna för alla som vill, du behöver inte signera något, så jag prioriterade att gå på 
de föreläsningar som handlade om det jag läste under 
terminen. Spanska språket varierar, men de flesta 
föreläsningar var enkla att förstå, de pratar lugnt och 
förklarar tydligt. Även powerpointen gör det enkelt att 
följa med i föreläsningen. För att träffa läkarstudenter 
samt få teoretisk undervisning (lära sig mer spanska) 
rekommenderar jag detta. Jag upplevde generellt en hög 
kvalitet och bra information som jag hade nytta av på 
praktiken!  

Omdöme om praktiken, sjukhuset? Akuten får ett bra betyg av mig, här fick jag alltid genomföra 
undersökningar och status, samt fick bra intro/information av läkaren när jag behövde det. Urologen 
innehöll både avdelning, mottagning och operation, och var väldigt givande i syfte att se mycket 
ovanliga saker. Kardiologen var urkass, där jag fick vara på avdelning men vi träffade knappt 
patienter, utan tittade bara på en datorskärm. Kirurgen hade mottagning, jour och operation, där det 
var väldigt spännande att springa runt på sjukhuset och rycka in med jouren, där även jag fick hjälpa 
till. Jag rekommenderar att välja akuten och urologen om du kan! 

Läkarstudenter och sköterskor i op-salen, innan kirurgiop.  

Så här såg många opsalar ut.  Entrén till akutkliniken, även ambulansintag.  Plan ett på akutkliniken, där jag hade praktik.  



 
Kunskapsmässigt då, har jag lärt mig något? Läkarna är mycket kunniga och förklarar pedagogiskt, 
samt att de arbetar mycket effektivt (och annorlunda för svensken) med patienterna. MEN förvänta 
dig INTE att de ska servera dig den information du behöver, vill du veta någonting så måste du själv 
fråga INTENSIVT (jag menar det!), de kommer inte att berätta någonting alls för dig om du inte 
frågar. Trots att de har NOLL tid att svara på studenternas frågor, så gör de ofta det, BARA MAN ÄR 
AKTIV. Jag hade alltid en och samma läkare under hela dagen, som jag gick med, därför kunde jag 
spara mina frågor till sedan och försöka få svar på det viktigaste. Under mina första tre praktiker 
kämpade jag för att lära mig, ställde mycket frågor till min handledare och fick därför värdefull 
information tillbaka. Däremot under den sista placeringen så var jag trött på känslan om att känna sig 
oönskad och bara i vägen, och därför lärde jag mig i princip ingenting där.  
 
Tänk dig praktik i Sverige – fast tvärtom, då har du Madrid. Väldigt lite handsprit fanns tillgängligt på 
avdelningarna (bara tvål), få tvättar händerna mellan patienterna, smycken används flitigt på 
händerna och privata kläder är klädstilen: dvs basala hygienregler följs definitivt inte. Jag köpte egen 
handsprit som jag bar med mig hela tiden och använde efter varje patient, men det är det ingen 
annan som gör där nere. Dom har pappersjournaler (lite finns på datorn), vilket innebär sjukt mycket 
pappersarbete, handskrift som ej är läsbart, leta patienthistorier och bära mycket. Det är smutsigt i 
lokalerna på sjukhuset och det är svårt att hitta. En helt klart annan upplevelse – kul! 
 
Aktiviteter med universitetet, mottagning, nollning, faddrar, 
läkarstudenter? Introduktionen på universitetet bestod av en 
Welcome Day med information på spanska, där vi fick info om 
bibliotek, fakulteter och om studentföreningar man kan vara 
med i (bla Erasmus Students Networks (ESN), 
www.esnucm.org). Genom mail från ESN blev vi tilldelade en 
fadder för terminen som skulle hjälpa oss i början, alla fick inte detta, men min fadder var trevlig, 
läkarstudent, som hjälpte mig med diverse frågor. Dock hade det gått en månad innan jag fick veta 
vem han var, vilket gjorde att jag redan kunde det mesta om staden, och vi sågs inte så mycket mer 
än bara en gång. Däremot anordnade ESN aktiviteter samt resor till andra städer i Spanien (Granada, 
Barcelona, San Sebastián mm), där jag i princip varje helg var med på något. Medlemskap kostar 5 
euro, du får rabatt på mycket, det enda negativa är att man måste ta sig ända bort till deras kontor 
för att boka resor/aktiviteter, vilket ligger på andra sidan universitetet. Jag har fått många nya vänner 
från hela världen, som jag aldrig hade träffat om jag inte varit med i ESN, därför är jag väldigt glad att 
denna verksamhet fanns. Mycket av min glada tid i Madrid har belysts av ESN och dess aktiviteter. 
Man lär även känna många under de första två veckorna på spanskakursen, med vilka jag även 
umgicks med under terminen. På mina praktiker umgicks jag med vissa läkarstudenter som var på 
samma avdelning som jag, vi gick ut och åt efter praktiken, fikade tillsammans och gick på 
föreläsningar, även om rätt många studenter 
tyvärr inte alls var upplagda för att lära känna 
”extranjeros”.  
Såklart är det nyttigt att bo med spansktalande, 
eller bara prata spanska i sin lägenhet, men om 
du hamnar med folk som bara talar engelska 
(som jag gjorde), så rekommenderar jag att gå ut 
och träffa vänner som talar spanska. På så sätt 
lärde jag mig mycket av den spanska jag kan idag.  

Boendet? Jag bodde i en delad lägenhet i 
Argüelles, två metrostationer från universitetet (C. Universitaria), 15 minuters gångväg. Lägenheten 
hade 7 rum: trevliga rumskamrater, rökfritt, wifi, hushållerska som städade samt portvakt. Jag 
betalade 500 euro/månad, vilket är lite dyrare, men det var värt det. Det finns rum för 300-700 euro, 

Häng i Retiroparken med vänner från hela världen, Mexico, 
Brasilien, Rumänien och Polen. 



så du kommer hitta något som passar dig. Kom bara ihåg att fråga om trådlöst internet samt rökning 
(många i Spanien röker inomhus!), om du inte vill vakna upp av att någon rumskamrat röker i 
lägenheten.  När jag åkte ner ville jag helst bo med en spansk familj för att få prata spanska, så jag 
var lite besviken på boendet i början, men jag är nöjd med rummet i sig. Dock var det ISKALLT på 
nätterna, för de stänger av värmen, så jag fick sätta på mig alla tjocktröjor jag hade!  
 
Jag hade inte fixat boende innan jag åkte ner, utan valde att åka innan praktikstart för att söka 
boende. Problemet blev att min praktikstart ändrades till dagen efter min ankomst till Madrid. Jag 
hade därför bara 4 dagar på mig att åka runt och titta på boenden, ringa och boka träffar med 
hyresvärdar mm pga att jag ville ha boendet klart innan jag började min praktik (13 timmarsdagar - 
både praktik 8-15 samt spanskakurs 15-19 varje dag). Detta var superstressigt och jobbigt, men med 
hjälp av en kär familjevän och boende på hostel (Flat5Madrid – jättebilligt och bra) kunde jag hitta en 
bra lägenhet. Boendet hittades med hjälp av Idealista (idealista.com) och lite tur, men jag 
rekommenderar även erasmusflat.com eller UCM egen sida (ucm.es/modelos/alojamiento). Här 
annonserar privatpersoner ut rum i delade lägenheter samt även eget boende. Du kommer märka att 
det finns jättemånga rum lediga i Madrid. Jag rekommenderar verkligen att titta på boendet innan du 
tackar ja, oftast är det inte exakt som det ser ut på bilden. Det bästa är nog att åka ner en vecka 
innan du börjar praktiken för att i lugnt skede titta på flera rum. Tips är att kontakta boenden via 
telefon eller mail redan innan du åker till Madrid, för att undvika denna hets. För mig var fyra dagar 
för lite, jag hade gärna velat titta på fler, men det blev ju som det blev… och till slut blev det bra.  
 
Finansiering, kostnader? Jag stannade i Madrid i totalt fyra månader. Själva Erasmusstipendiet täckte 
boendet, och mitt CSN (bidrag och lån) räckte till flygresa dit/hem samt omkostnader, resor och mat i 
Madrid. Jag åt ute mycket, i princip varje dag, samt reste i princip varje helg tillsammans med ESN, 
och pengarna gick väl i princip jämnt upp. Jag bodde i en bra lägenhet med bra kök samt bra 
städmaterial, men att tänka på är att i vissa lägenheter finns varken köksredskap eller städprylar, 
vilket kan innebära att du får köpa tallrikar, stekpannor samt golvmopp etc. flera hundra kronor 
innan du börjar (OBS. Kan vara vettigt att fråga din hyresvärd om!).   
 
Språknivå, förståelse? Jag hade läst spanska 3 år på gymnasiet, har haft familj boendes i Spanien 
samt många gånger besökt landet.  Det innebar att jag kunde förstå i princip allting, men även prata i 
princip flytande. De pratar väldigt tydligt och långsamt generellt i Madrid (såklart individuella 
skillnader) så det var väldigt enkelt för mig att förstå. Jag har utvecklat min spanska något enormt i 
Madrid, och är väldigt nöjd att jag valde just Madrid. Funderade i början på att åka till Barcelona på 
termin 8, (kanske funderar du också i de banorna), men då vill jag säga att i Barcelona pratar de 
endast katalanska (franskspanska) vilket man inte förstår ett dyft av, 
inte ens efter en termin i Madrid. Folk är generellt sett väldigt ovilliga 
att prata spanska i Barcelona, samt att de inte är så duktiga på det. 
Därför är mitt tips, att om du vill lära sig spanska, åk inte till Barcelona 
eller söder. Åk till Madrid.  
 
Oroa dig inte! Du behöver inte vara proffs på spanska för att klara av en 
termins läkarplugg i Madrid. Det räcker gott och väl med gymnasiets 
spanska eller universitetskursen (7.5 hp) som finns på LiU. Det du gör på 
sjukhuset är mest att gå med en läkare och lyssna på/studera vad den 
gör, samt assistera om möjlighet finns (liknande på alla avdelningar). 
Såklart är det ett plus om du kan prata smått med patienten, men det 
lär du dig mycket snabbt när du väl är där och ser/hör samma sak varje 
dag. Jag hade såklart problem i början, men använde mig av ordlistor 
och gjorde mig en egen ordbok på datorn, för att till sist faktiskt kunna 
ha ett eget samtal med en patient, undersöka på egen hand samt utan 
problem kunna ta hand om ronden. 

Två spanska läkarstudenter med blått op-ställ, 
samt läkarrock för avdelningsarbete. 



 
En gratis intensivkurs i spanska hölls de första två veckorna för alla Erasmusstudenter. Först fick alla 
göra ett test för att ta reda på varje persons språknivå (A1-C2), utefter detta indelades grupperna. 
Kursen pågick fyra timmar dagligen i två veckor, antingen morgon eller på kvällen. Eftersom jag hade 
praktik på förmiddagarna blev det kvällstid som passade bäst. Jag hamnade i fel språknivå (A2), men 
fick snabbt byta upp mig (till B2) och trivdes bra. En kul kurs där man får träffa andra Erasmus-
studenter, och där jag hittade många vänner från hela världen att hänga med under min tid i Madrid.  
Tips: Prioritera verkligen att gå på denna kurs, du kommer ha så mycket roligare med ett kontaktnät i 
Madrid. Jag behövde denna kurs , då knappt någon läkare/student på sjukhuset pratade engelska!  

Bästa erfarenheterna från Madrid – Mitt bästa minne från den här perioden är nog att jag haft tid 
att upptäcka Spanien i sig, jag har rest till omkringliggande städer, träffat underbara människor och 
lärt mig mer om spanjorernas sätt att leva. Såklart även intressant att få se hur den HELT 
ANNORLUNDA sjukvården ser ut, inte alls som jag tänkte mig. Spanjorerna är helt UNDERBARA som 
människor, öppna, inbjudande, pratglada och framåt. Här i Spanien pratar man med alla hela tiden, 
på bussen sätter man sig hellre bredvid någon än själv, och man börjar direkt prata och fråga hur 
dagen är mm, vilket jag tycker är roligt, speciellt för mig som vill lära mig mer spanska. Jag har haft en 
härlig tid med ESN, där jag lärt känna nya vänner från hela världen, som jag kommer att hålla 
kontakten med i framtiden. Det jag kommer ta med mig är framför allt mitt härliga umgänge.  
 
Mer jobbiga erfarenheter av Madrid var att på sjukhuset visste INGEN om att jag skulle komma, inte 
ens klinikchefen eller sekreteraren. Jag kände mig alltid oönskad och i vägen, och jag fick alltid 
KÄMPA för att få den information jag behövde/få svar på mina frågor. Även om läkarna var 
jättekunniga och duktiga, så var det mödosamt att alltid behöva vara överaktiv med frågor, intresse 
och engagemang för att få gå med läkaren. Likaså gäller administrationen på både sjukhuset och 
Oficina Erasmus, man fick vänta oändligt länge för att bara ställa en liten fråga, det var ofta stängt 
när det skulle vara öppet, man får fråga flera gånger för att förstå deras korthuggna förklaringar men 
ändå i slutändan är allting oklart och man vet ingenting. De som arbetar på Erasmuskontoret var 
alltid irriterade, sura eller överarbetade, och avvisade alltid en, höll aldrig reda på papper och visste 
inte var någonting fanns. OTROLIGT DÅLIG ORGANISATION. För att få tillbaka påskrivna papper 
därifrån fick jag vänta några veckor. Ett hett tips: Lämna inte ifrån dig originalpapper utan en kopia 
(utifall de skulle tappa bort dem) samt kom med papper för påskrift mer än en vecka innan, för du 
vet aldrig hur lång tid det kan ta. Och lämna för guds skull inte kvar några papper där, för att ”vänta 
på att de ska skicka 
dem påskrivna till dig”, 
det kommer inte att 
fungera optimalt.  
 
Men, som alltid i 
Spanien löser sig allt 
med lite tid och lite 
tålamod, men det tar 
lite tid att lära sig detta 
nya synsätt på livet! 
Det är ett kulturellt 
spanskt synsätt som 
man får acceptera, de 
förstår inte varför du är 
stressad, om du nu blir 
det.  
 

Här åkte vi med ESN till Salamanca! Ett härligt gäng!  



Mitt omdöme om Madrid. På sjukhuset lärde jag mig 
begränsat med ny kunskap, men jag har fått värdefulla 
erfarenheter om hur den spanska sjukvården fungerar. 
(Man lär sig saker i Madrid, men du kan inte förvänta dig 
att det ska vara som i Linköping). Hygienen och saniteten 
på sjukhuset är katastrofal, jag skulle aldrig rekommendera 
någon att söka vård i Spanien, men det var intressant att 
se. All administration är värdelös och långsam, men man 
vänjer sig. Totalt sett en upplevelse jag rekommenderar, 
Madrid är en säker stad, studentlivet är verkligen på topp 
på UCM, sjukhuspraktiken är godkänd och jag har utvecklat 
min spanska något enormt på bara fyra månader, bara 
genom att prata med patienter och vänner. Jag känner 
starkt för att bosätta mig i Madrid, och inte minst för att 
göra en termin till på samma ställe.   
 
Bra att ha-tips för Madrid.  

• Kontakta boenden innan du åker ner och se till att 
boka in några träffar med diverse hyresvärdar. 
Hela Madrids centrum är bra att bo i, kolla 
gångavstånd till metron! 

• Ladda ner appen WhatsApp – alla använder det i Spanien. En meddelande-app som använder 
internet för att skicka sms och bilder. Här kan du kontakta hyresvärdarna billigare redan i 
Sverige.  

• Besök alltid boendet innan du bestämmer dig, det är ALDRIG som i annonsen eller som de 
säger att det ska vara. Kontrollera det viktiga: wifi, rökning, uppvärmning 

• Skaffa simkort direkt, viktigt för att kunna fixa boendet i början, kunna kolla kartor och 
meddelanden samt ringa billigare. Det finns billiga simkort – jag hade Movistar tarjeta 
prepago som jag laddade med 10 euro/mån, där internet 400 Mb kostade 5 euro. 

• Skaffa ett TTP-kort (Tarjeta Transporte Público) för bussar och metro (kostar 54 euro per 
månad om du är över 23 år) för det är värt det, var du än bor. Jag hade gångavstånd till min 
praktik, men tjänade ändå på att köpa kortet, då jag åkte i princip varje kväll för att träffa 
kompisar! Man måste boka en tid på ett av Metrostationernas huvudkontor för att kunna 
köpa kortet (tips: sök på ”oficinas gestión TTP” eller ring hit 917 796 399), väl där tar allt några 
sekunder och sen har du kortet.  

• Bra att ha med sig till praktiken är: läkarrock (du får kläder där till operation, men på 
avdelningen har alla egen som de aldrig byter!), stetoskop (används mycket på akuten och 
ibland på avdelningsronderna!), anteckningsbok (för spanska svåra ord!), inomhusskor (det 
är väldigt smutsigt på sjukhuset, och jag ville inte använda mina egna skor!), egen handsprit 
(värt, då det bara finns tvål) 

• Värt att ha med i allmänhet: handduk och lakan (finns dock vissa lägenheter som har detta, 
tex min lägenhet), miniordbok spansk-svensk (det finns även bra appar med ordböcker 
engelska-spanska, sök på diccionario inglés español), minst två varma tröjor (det blir mycket 
KALLT på natten i spanska hem, det kan man inte tro!) 
 

Jag har skrivit en blogg under min tid i Madrid, som går att läsa på www.lasuecaenmadrid.blogg.se. 
Har du frågor eller funderingar, tveka inte att vända dig direkt till mig på liu-id frist033.   

 
 

Jag läser på om patienten inför deltagande på 
operation!  


