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Malin, LÄK T9, Universitetet i Oslo Ht-14 
Reserapport efter utbytesstudier 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet, termin 9. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Universitetet i Oslo, Norge. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte till Oslo i 12 veckor under termin 9. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
12 veckor praktik: 2v Reumatologen, 2v Lungmedicin, 2v Endokrinologen, 2v Njurmedicin, 4v 
Ortopeden. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
8v internmedicin, 4v ortopedi. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Ca 30h praktik/vecka och en studiedag. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag hyrde en möblerad lägenhet på ca 30kvm som låg i källaren på ett jättefint hus på 
Bygdøy. Jag hittade den på Norges motsvarighet till blocket, www.finn.no. Jag hade tur 
eftersom familjen som bodde i huset precis hade köpt det och hade därför inte hyrt ut 
lägenheten tidigare så det passade dem utmärkt att ha någon en kortare period för att se hur 
det fungerade. Att hitta en lägenhet för bara 3 månader var svårt, de flesta ville ha någon 
som hyrde under en längre period. Det är dyrt med boende i Oslo, jag betalade 
7800NOK/mån, exkl. el. Universitetet erbjöd studentlägenhet men då var jag tvungen att 
hyra den hela terminen, dvs. 5 månader istället för 3. Osäker på vad det skulle kosta, men 
det var inte speciellt billigt. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag hade jobbat i Norge under två somrar tidigare så språket var inget problem. Jag är 
övertygad om att det går bra även för dem som inte har varit i Norge innan, man lär sig fort. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det finns många 
fina minnen men 
ett av de bästa var 
när jag låg på 
stranden ute på 
Bygdøy en helg i 
slutet av 
september och 
njöt av det 
underbara 
sensommarvädret!  
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10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Jag fick maila och därefter ringa några gånger under sommaren för att få bekräftelse på vilka 
placeringar jag skulle ha i Oslo. Några veckor innan jag kom dit fick jag de 2 första veckorna 
bekräftade men de andra placeringarna fick jag reda på under höstens gång. Jag fick dock det 
jag hade önskat, bara att de tog lite tid. Det var lite frustrerande att inte veta var jag skulle 
vara. 
Ett annat problem var att jag inte hade tillgång till journalsystemet så jag kunde inte läsa på 
patienterna eller skriva journal utan att logga in på någon annans konto. Varje avdelning 
ansåg att jag skulle vara där för kort tid för att få inlogg, det skulle ta längre tid än vad jag 
skulle vara där. Detta är något jag rekommenderar andra att kräva i början på terminen.  

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 Oslo dagen innan min praktik började och då hade jag inte boende säkrat utan 
gick på visning det första jag gjorde. Som tur var fick jag lägenheten jag tittade på och kunde 
flytta in några dagar senare. Hade jag inte haft vänner i Oslo där jag kunde bo hade jag åkt dit 
tidigare för att ha allt ordnat innan praktiken började. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade resan med CSN men också en del sparpengar. Det är väldigt dyrt i Norge, 
särskilt boende och mat. Jag fick även ett stipendium från Nordplus på ca 6000 kr. Jag gjorde 
nog av med nästan dubbelt så mycket pengar i Oslo jämfört med Sverige, men det var det 
värt  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Jag blev väldigt väl mottagen. Jag fick ett mail inför varje placering där det stod väldigt 
tydligen när och var jag skulle möta upp och de flesta gångerna kom det en person som 
jobbade administrativt och mötte mig och såg till att jag kom till rätt plats vilket var skönt. 
Personalen på varje avdelning men även patienterna var väldigt trevliga och välkomnande. 
Jag fick känslan av att de tyckte det var roligt att undervisa när de visste att jag frivilligt sökt 
mig till just dem. På de flesta avdelningarna var det en som ordnade så jag kunde gå med 
någon varje dag, så jag slapp ”jaga” läkarna vilket var väldigt skönt. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Självklart är det fördelaktigt att ha koll på teorin innan man har praktik vilket jag inte alltid 
hade. 12 veckor praktik i ett svep gör det svårt att hinna förbereda sig ordentligt men man 
får försöka läsa så mycket som möjligt under tiden. Jag tyckte det var väldigt bra att vara på 
flera medicinavdelningar under kortare perioder istället för en avdelning en längre tid. Det 
gav en inblick i vad varje avdelning sysslar med och jag fick ofta med mig de vanligaste 
sjukdomarna. 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)?  
Det vanliga man har med sig till praktiken; stetoskop osv. Norrmännen är extremt hurtiga, så 
träningskläder är inte fel att ta med sig   

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut, Oslo är en väldigt fin stad och både Ullevål och Rikshospitalet är väldigt bra sjukhus! 
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En fin höstdag i Frognerparken! 
 

17. Övrigt: När jag önskade vilka placeringar jag ville ha visste jag inte vilka sjukhus som hade 
dessa avdelningar. Rikshospitalet har framför allt väldigt specialiserad vård vilket är 
intressant men inte alltid optimalt för mig som student då jag gärna vill se och lära mig det 
vanligaste. På lungavdelningen låg det t.ex. inga patienter med KOL-exacerbationer eller 
pneumonier utan det var komplexa lungsjukdomar som jag inte hade hört talas om tidigare. 
På deras reumatologiska avdelning hade de enbart bindvävssjukdomar och inga artriter. 
Hade jag vetat detta innan hade jag nog inte önskat dessa placeringar. Men man fick se 
väldigt många spännande patienter också, rikshospitalet gör bland annat de flesta 
organtransplantationerna i Norge! 

 
 


