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Reserapport efter utbytesstudier – Hedvig Läk T9 VT-15 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Charité Universitätsmedicin Berlin, Tyskland 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9, 4 månader varav 3 månader praktik 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
VFU-placeringar totalt 12 veckor varav 4 veckor ortopedi och 8 veckor internmedicin (5 veckor 
gastroenterologi och hepatologi, 3 veckor endokrinologi med diabetologisk inriktning) 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig hela T9:s praktiska moment, dvs 15 HP 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Mellan 40-50 timmar/vecka 
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Det är svårt att hitta boende i Berlin. Huvuddelen av studenterna här bor i ”kollektiv” och utöver 
detta finns det även del olika studentboenden. Att bo i ett kollektiv är egentligen det ideala här 
då det ger en möjlighet att lära känna nya människor samt att dessa lägenheter ofta ligger på 
någorlunda rimligt avstånd till centrala/viktiga delar av staden. Att hitta ett kollektiv är dock 
mycket svårt. De som annonserar ut en plats i ett har ofta uppemot hundra sökanden och det 
genomförs intervjuer, gemensamma middagar samt i enstaka fall Skypeintervjuer för att hitta 
”den perfekta kollektivmedlemmen”. Med andra ord inte drömmen att ta itu med när man själv 
inte befinner sig i landet än och dessutom inte har riktig koll på språket heller. Från universitetet 
här fick jag erbjudande om ett korridorsrum en bit utanför staden och tackade efter viss tvekan 
ja. Kostnaden är relativt hög för att vara en studentkorridor och i Berlin, jag har betalat 390 Euro 
per månad och var tyvärr tvungen att välja ett 6-månaderskontrakt då det inte gick att hyra på 
kortare tid. Området är dock helt nybyggt sedan oktober och därmed fräscht och helt. Dessvärre 
främst utbytesstudenter som bor här samt lång pendlingstid in till staden/sjukhusen.  
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag har tyskt påbrå samt har läst tyska i skolan till och med steg 6. Jag har dock egentligen aldrig 
tränat på att prata tyska längre perioder, aldrig pratat tyska hemma osv och min förståelse har 
därmed varit bättre än mitt tal. Detta gjorde att jag vid nivåindelningsprovet för min tyskakurs 
hamnade i den högsta kursen där jag förstod i princip allt som sades men i början knappt fick 
fram ett ord när jag skulle säga något själv. I början tyckte jag därför att det var något 
problematiskt just att få fram vad man ville ha sagt och under min första praktikperiod hade jag 
därmed även relativt svårt att ta för mig och var ganska tyst och språkligt begränsad. Detta 
gjorde nog även att jag hade väldigt svårt att stå på mig och sätta ner foten i början. Efter ett par 
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månader flöt språket dock relativt bra och jag började även kunna ta upp anamnes med 
patienter själv osv. Tyvärr är det inte alltid jättelätt att lära känna tyska studenter utan det blir 
mycket erasmusstudenter man umgås med. Tips är dock att vara hårda på att bara prata språket 
man är där för att lära sig och inte prata engelska med varandra bara för att det är ”bekvämt”. 
  
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Att välja ut ett enstaka bästa minne från den gångna terminen är svårt. I största allmänhet skulle 
jag säga att det är alla fantastiska gatufester som jag besökt med mina nya vänner. Berlin på 
våren är firandets tid. Med början kring första maj som är en enda stor fest här då alla människor 
plötsligt befinner sig ute på gatorna, äter, dricker, dansar och umgås fortsätter sedan våren med 
mer eller mindre någon typ av firande var eller åtminstone varannan helg. Ung som gammal, 
barnfamiljer som pensionärer. Alla är med.  
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Det jobbigaste och mest frustrerande studiemässigt här har helt klart varit allt omkring 
praktikplatserna. Till att börja med måste man organisera allt själv och leta reda på sjukhus och 
kliniker där de kan tänkas vilja ta emot en. Sedan har Tyskland ett annat utbildningssystem än vi 
och som student blir ens ”arbetsuppgifter” relativt inskränkta. På sjukhusen här är det inte 
sjuksköterskor som tar blodprovet och sätter PVK-er tex. Detta och många andra praktiska 
uppgifter räknas som läkargöra och blir i förlängningen därmed studentgöra. I praktiken måste 
varje klinik se till att ständigt hålla sig minst en student för att få blodprovstagning mm på 
kliniken att gå runt då läkarna redan är överarbetade och har tusen andra arbetsuppgifter som 
de knappt hinner med heller. Jag har många gånger missat både ronder och 
patienthandläggningar för att jag har varit sysselsatt med att sätta nål.. Under mina veckor på 
ortopeden ”jobbade” jag mer eller mindre som operationsassistent ca 45-50 timmar per veckan 
och fick hålla hakar under åtskilliga höftprotesoperationer men lärde mig knappast något om 
ortopedi. Det är alltså väldigt lätt att bli mer eller mindre gratis arbetskraft här vilket även gjort 
att man många gånger varit väldigt trött och haft lite ork till annat utöver praktiken.  
Läkarnas förmåga att klara av att gå helt utan mat fram till 14.00-15.00 är också något 
chockerande att komma in i till att börja med även om man som student teoretiskt sett har ”rätt 
till” en halvtimmes lunchrast…  
 
Andra mer kulturella krockar har nog främst bestått i tyskarnas förmåga att göra allting till 
pappersarbete och därmed även att alltid göra pappersarbete väldigt krångligt. Få saker är 
digitala här, det krävs ett papper och en bokad tid för allt och man måste alltid få en stämpel på 
pappret från institutionen man just varit på. Allt administrativt/organisatoriskt inför avresan 
samt under tiden här har därmed tagit mycket tid och kraft. Det faktum att man dessutom här 
alltid måste säga ”ni” till folk man inte känner samt att hierarkin är mycket tydligare här i 
samhället i stort och framför allt på sjukhusen har också varit ganska påfrestande av och till. 
Mycket är tungt, gammaldags och tungrott men man vänjer sig efter ett tag.  
 
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 

du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag var på plats i Berlin en månad innan studierna började för att kunna genomföra min 
språkkurs. Tyvärr ligger terminen helt annorlunda här och börjar först i mitten av april. Därmed 
har även hela min termin förskjutits och jag har tyvärr blivit tvungen att missa mina ordinarie 
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tentamenstillfällen, inklusive OSCE vilket jag måste ta igen på omtentaperioderna. Att vara här 
för att acklimatisera sig och komma in i språket (samt avklara mycket av byråkratin) en tid innan 
är i det närmaste nödvändigt och också väldigt bra för den egna upplevelsen av allt.  
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 

Sverige? 
Tyskland är billigare att leva i än Sverige. Bortsett från min hyra som var något hög (många 
månader) så är det billigare med mat osv och kollektivtrafiken är inkluderat i den terminsavgift 
man får betala för att skriva in sig som student här. Jag har haft vanligt CSN med lån och bidrag 
samt Erasmusstipendiet. Utöver detta har jag även fått använda lite sparpengar från förra årets 
sommarjobb för att finansiera det faktum att jag har dubbla hyror samt språkkursen. I övrigt 
kommer man relativt billigt undan här. 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet i Berlin är bra förutsatt att man kommer när terminen faktiskt börjar. Eftersom jag 
var här en månad i förväg hade jag tyvärr inte så mycket nytta av introduktionsprogrammet och 
mentorsprogrammet som finns här och som nog har varit roligt för de som deltagit (de få 
evenemang jag varit med på var i alla fall roliga och bra organiserade). Erasmixgruppen som 
mentorsprogrammet kallas är mycket engagerade och måna om att Erasmusstudenterna ska ha 
kul. Jag blev även tilldelad en fadder som dock tyvärr inte hörde av sig till mig trots att jag initialt 
tagit kontakt. Mottagandet av de internationella koordinatorerna var också över lag bra när man 
väl var på plats men återigen är det viktigt att komma ihåg att ha alla papper ordentligt i ordning. 
Mycket byråkrati får man räkna med.  
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 

eller studier? 
Ett tips för att förbereda sig för utbytesstudier skulle jag främst säga är att lära sig/se till att man 
kan språket ordentligt tidigt/redan innan man är på plats. Allt går så mycket lättare när man kan 
ta sig fram ordentligt, språkförbistring är alltid ett bekymmer för alla inblandade, särskilt i mer 
officiella och byråkratiska sammanhang. Att ha läst lite av teorin bakom det man ska lära sig 
praktiskt kan också vara en bra förberedelse.  

 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 

saker…)? 
Man behöver inte ta med sig något särskilt då allt går att få tag på här utan problem 

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

 
Ja och nej. För upplevelsen av ett Erasmusutbyte och allt vad det innebär att stå på egna ben, lösa 
problem själv, lära känna massa nya människor, ett nytt språk och ett helt annat sjukvårdssystem 
så ja! (Man lär sig att uppskatta det man har hemma.) Berlin är dessutom en helt fantastisk stad 
att bo i med mycket att se, göra och uppleva. Dock tycker jag att hela upplevelsen har grusats av 
att mycket har varit väldigt tungrott, praktiken har varit väldigt fysiskt och psykiskt 
påfrestande/uttröttande utan att jag känner att jag egentligen har lärt mig så jättemycket rent 
medicinskt. Detta i kombination med terminstider som inte korrelerar med varandra, det faktum 
att sommaren ”försvinner” dels till att vara här, dels till förskjutet tentapluggande samt att ta igen 
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läsning man faktiskt inte orkat under terminen gör att även om helhetsupplevelsen har varit 
fantastiskt rolig så tror jag att det kan finnas mer totalt sett givande ställen att göra ett 
Erasmusutbyte på.  

 

 
 
I Berlin finns många vackra gamla sjukhus, här är det jag gjorde min sista praktik på. 
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Mauerpark – Berlinarnas stora söndagsnöje där alla träffas, sjunger, spontandansar, dricker öl och bara 
umgås  
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Utsikt från en av Berlins rooftopbarer tillsammans med mina vänner 


