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Reserapport efter utbytesstudier 
 
Ett krav för att kunna tillgodoräkna sig utbytet är att du skriver en reserapport om dina studier 
utomlands. Använd gärna följande frågor för att rapportera till HU International.  
För att kunna få rapporten godkänd, vill vi gärna att du svarar på dessa frågor på ett seriöst och 
komplett sätt, och att du, i rapporten, infogar minst 2 foton som representerar utbytet bäst, både 
studiemässigt och socialt (skicka inte bilderna separat utan infoga dem i rapporten för att underlätta 
webbpubliceringen).  Rapporten skickas i wordformat till anna.sandelin@liu.se.  
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
University of Liverpool, Storbritannien 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9. Jag var där i 13 veckor. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
13 veckors praktik 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller 
”Advanced Immunology 8 credits” 

8 veckors internmedicin (varav 2 veckor endokrinologi, 2 veckor kardiologi, 2 veckor njurmedicin och 
2 veckor akut internmedicin) samt 4 veckor ortopedi. 1 vecka akut internmedicin extra då 13 veckors 
praktik krävs för Erasmusstipendium. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Ca 40 timmar totalt per vecka. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
 

Jag bodde i en privat studentkorridor i centrala Liverpool. Hade eget badrum och delade kök med tre 
andra universitetsstudenter. 5-10 minuters promenad till centrum och 5 minuters promenad till the 
Royal Liverpool University Hospital där jag hade de flesta av mina placeringar. Eftersom det var 
nybyggt och hade centralt läge kostade det 140 pund per vecka. Jag hittade annonsen via Liverpool 
Student Homes som är en internetsida för privata hyresvärdar som universitetet rekommenderar. 
Universitetet erbjöd på vårterminen boende i studentkorridor med delat badrum och kök på campus 
för 125 pund per vecka, men tillgängligheten på dessa varierar beroende på termin. Bor man längre 
utanför centrum kan man komma ned i ca 60 pund per vecka. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Det var inga problem att kommunicera på sjukhuset eller med kompisar. Liverpool-borna har en 
speciell dialekt, men den lärde man sig att förstå snabbt. 
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9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Att ha träffat så många trevliga människor från hela världen och inse hur mycket man har 
gemensamt trots att man kommer från olika länder. 
 

 
En grillkväll med ett blandat gäng av läkarstudenter från Storbritannien och övriga Europa 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 

Koordinatorn på universitet i Liverpool glömde att ordna min obligatoriska ortopediplacering trots att 
jag sa till innan jag kom dit och vid vårt möte första veckan. Hon lyckades lösa detta med några 
dagars varsel när det väl var dags, men det resulterade i att jag var väldigt oförberedd när jag började 
placeringen. Flera av utbytesstudenterna hade samma problem. Flertalet gånger fick jag maila och 
påminna om att få information och nästa placering. Det löste sig dock alltid tillslut. 
 

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 kom till Liverpool ca 5 dagar innan praktikstart. Jag tyckte det var lagom för att komma iordning 
med boendet, träffa koordinatorn för placeringarna, fixa id-kort till sjukhuset etc. Har man inte fixat 
boende innan är det troligen bra med några extra dagar.  
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 

Studiemedel, Erasmusstipendium och lön från sommarjobb. Det gick åt mer pengar än i Sverige, 
delvis pga högre boendekostnad men framförallt för att jag gjorde mer saker på fritiden som att äta 
ute. 
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13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 

Jag rekommenderar om det är möjligt att anlända vid ordinarie terminsstart (datum hittas på 
Univeristy of Liverpool’s hemsida) eftersom man då får vara med på Orientation Session för alla 
utbytesstudenter. Det var ett bra tillfälle att träffa utbytesstudenter som pluggade annat än medicin. 
Tyvärr får inte medicinstudenter någon fadder (buddy) men på Orientation session träffade jag en 
student som erbjöd sig att vara inofficiell fadder om jag behövde hjälp med något. Veckan efter bjöd 
universitetet på Afternoon Tea, vilket också var en möjlighet att träffa andra utbytesstudenter. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 

Att försöka läsa på innan varje placering. Liverpool-studenterna har sina slutprov termin 8 så efter 
det förväntas de kunna ”alla” områden. Man får mer frågor än som student i Sverige, men de är 
aldrig otrevliga om man inte kan svara. De är dock ovana vid vårt system att läsa på ett område 
parallellt med praktiken. Precis som i Sverige får man ut mer av praktiken om man har lite 
förkunskaper. 
 

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

Allt finns att köpa på plats. På praktiken går man som läkarstudent klädd i privata kläder som ska vara 
”semi formal”, vilket innebär att man inte ska ha jeans eller sneakers. För killar kan det t.ex. vara 
chinos och skjorta och för tjejer byxor eller kjol med skjorta/blus/topp alternativt klänning. 
 

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

Jag kan verkligen rekommendera alla att åka på utbyte till 
Liverpool. Eftersom mycket kurslitteratur är på engelska har man 
ett bra medicinskt ordförråd och kan tillgodogöra sig utbytet rent 
kunskapsmässigt väldigt bra. Man fick också vara relativt 
självständigt och t.ex. ta egna patienter och skriva journal. Det var 
också lätt att få kontakt med brittiska läkarstudenter och de andra 
Erasmus-studenterna. Utöver detta är Liverpool en rolig stad med 
öppna, trevliga människor och ett rikt utbud av muséer, caféer, 
restauranger och barer så det finns alltid något att göra på 
fritiden. 
 

17. Övrigt: 
 


