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Reserapport efter utbytesstudier 
Laura T10 LÄK 
Utbyte i Bergen, Norge, VT15 
 
Jag läser tionde terminen på Läkarprogrammet vid LiU och fick möjligehten att åka till vårt grannland 
Norge för att göra en del av terminen där. Jag åkte till Västlandet, närmare bestämt Bergen och var 
inskriven på UiB (Universitet i Bergen) januari-april 2015. Under den tiden han jag med att göra fyra 
veckors neurologiplacering, två veckors geriatrikplacering och tre veckors psykiatriplacering.  Utbytet 
omfattade de praktiska momenten (vilka jag kunde tillgodoräkna mig, men valde att göra KUA och 
primärvårdsplacering hemma i Linköping). Jag fick tillfälle att gå på några föreläsningar också på varje 
ställe, som bonus. Tidsmässigt gjorde jag mellan 30 och 40 timmars praktik i veckan på olika sjukhus i 
Bergen.  
 
Jag  fick resa tillbaka lite i tiden och bo i studentkorridor (har bott i egen lägenhet sedan 
gymnasiestart, så det var lite annorlunda) på Alrek, en ”studentbolighet” som ligger väldigt nära (tre 
minuters promenad) två av sjukhusen jag var placerad på (Heukelands sykehus där jag hade 
neurologi och Haraldsplass där jag hade geriatrik). På Alrek bor man i ett litet studentrum och delar 
kök och badrum med fem andra. Vi hade trevliga korridorsmiddagar, men trots detta var det skönt 
att komma hem till egna lägenheten efter tio veckor i korridor! Bostad ordnades via universitetet och 
SiB (Studentsamfälligheten i Bergen) – man var lovad ett rum om man blev antagen till universitetet. 
Mitt rum kostade runt 2900 NOK per månad.   
 
Jag var ovan vid norska språket vid avfärd från Sverige och det tog mig två veckor på neurologen 
innan jag kom in i det men sen var det inget problem – man lär sig att ändra på de ord man behöver 
för att prata med patienten (som att säga spøra istället för fråga, huska istället för komma ihåg osv). 
Vill man jobba i Norge i framtiden tänker jag att detta kan vara ett sätt att närma sig 
”sjukhusnorskan”. 
 
Många bra minnen från perioden, till exempel fick jag besök av vänner från Storbritannien i mitten av 
januari varpå vi åkte till Voss och Myrkdalen för skidåkning. Det var snörekord och blev förstås 
mycket puderåkning. 
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Ett annat bra minne är pizzakväll med korridorsgänget – en av många korridorsmiddagar… 

  
 
…liksom båtresan genom fjordlandskapet till vackra vackra Flåm: 
 

  
 
Men man kan inte bara ha bra minnen... Jag kände mig mer osäker med språket än vad jag hade 
väntat mig. Det blev som sagt bättre ju mer man vande sig. Man måste bara våga prata annars lär 
man sig aldrig, jag insåg det efter hand.  Kulturen, sjukhussituationen och rutiner liknar Sverige 
väldigt mycket så det blev inte ett bekymmer.  Alla regndagar (det regnar 5 gånger mer i Bergen än i 
London läste jag någonstans) är lite frustrerande på ett sätt. Men samtidigt uppskattar man solen så 
mycket mer när den visar sig och man behöver inte ha dåligt samvete när man sitter inne och pluggar 
eller kollar på film, när regnet öser ned utanför rutan. Musikerna i Röyksopp har ju bosatt sig i Bergen 
delvis för att kunna sitta inne och göra musik på regniga dagar!  
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Jag befann mig i staden dryga två veckor innan studiestart. Det kanske låter mycket, men en av dessa 
gick åt till brädåkning i Voss och Myrkdalen och en till att lära känna staden. 
 
Det är dyrare att bo och leva i Norge, men jag fick ett billigt rum, hyrde ut min lägenhet i Linköping 
och fixade ett jobb på en bar nere Bergen By (Madam Felle på Bryggen). Det senare gav mig inte bara 
inkomst utan även större socialt nätverk snabbare!  Det går att leva i Norge på en budget som i 
Sverige, men det kräver kanske lite mer planering (matinköp, resor etc). 
 
Mottagandet och engagemanget i allmänhet från universitet och sjukhusorganisation var varierande. 
Utbytesansvarig Marte Årvik fick man träffa innan praktiken började vilket var uppskattat från min 
sida, hon kom med nyttig info. På placeringarna (med undantag för BUP) fick man inte mycket till 
rundvisning och information. Dock var de mycket trevliga och villiga att visa och lära så fort man själv 
visade intresse och engagemang. Inget erbjudande om fadder förelåg och jag anlände efter att 
välkomstarrangemangen ägt rum.  
 
Mina tips: Packa ned vandringskängor, stövlar, regnjacka! Våga fråga och ta egna initiativ på 
placeringen, det uppskattas och premieras! Sök ett service-/restaurangjobb om du vill tjäna extra 
pengar, de gillar svenskars arbetsmoral så man kan lätt få jobb!   
 
Jag rekommenderar de som vill ha underbar natur, bra skidåkning, fin vandring och ambitiösa 
placeringar i en kultur mycket lik Sveriges att åka till Bergen (Norges andra största stad, dubbelt så 
stor som Linköping) för en utbytesperiod där  Ha det så gøy!  
 


