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Jag heter Matilda och läser på Läkarprogrammet. 
Under vårterminen 2015, när jag gick termin 9, 
spenderade jag 3 månader på University of Crete, i 
Kretas största stad Heraklion. Jag gjorde min 
praktik där, på universitetssjukhuset, och kan 
således tillgodoräkna mig hela praktikblocket för 
termin 9. De placeringar jag gjorde var kardiologi (3 
v), allmän internmedicin (2 v), akutmedicin (2 v), 
hematologi (2 v), ortopedi (4 v). Jag var på både 
avdelningar, mottagning, akuten, operation och 
PCI. Jag var där i genomsnitt från 8.00 till ca 14.00 – 
utan lunchrast… Lunch fick man ta efteråt på universitetets cafeteria, alternativt springa iväg från 
avdelningen och köpa en klassisk grekisk spenat- eller ostpaj och freddo cappucino. De grekiska 
studenterna var tvungna att sitta av tiden oavsett om det fanns något att göra eller ej, men mot mig 
var inte handledarna lika hårda så jag kunde egentligen komma och gå som jag ville, vilket ändå var 
skönt de gånger det inte hände något på avdelningen exempelvis.  

Jag åkte tillsammans med två andra studenter från min klass, 
och vi bodde i separata lägenheter på samma lilla familjedrivna 
lägenhetshotell bara 50 meter från stranden (i Ammoudara, 
dvs. 5 km utanför Heraklion). Vi fick ordna med boendet själva, 
men det var väldigt enkelt eftersom det är en turistort så det 
finns många hotell, och de står ju ganska tomma under 
lågsäsong. De andra Erasmusstudenterna bodde inne i stan, så 
vi träffade inte dem lika mycket som de träffade varandra, 
vilket var en nackdel med vårt boende – å andra sidan var det 

helt fantastiskt att bo så nära stranden framåt april-maj! Jag betalade 300 €/mån för en lägenhet med 
ett helt okej kök och med två sängar (så det går ju att dela lägenhet också). Vatten och bredband ingick, 
men tyvärr inte el vilket gjorde att elräkningen i februari blev väldigt dyr (100 €) eftersom grekiska 
stenhus inte är särskilt välisolerade, så AC:n fick vara på nästan dygnet runt för att värma upp. Därefter 
kostade dock elen bara ca 20-30 €/mån. Det var ju ett Erasmusutbyte, så jag fick ca 315 €/mån i 
stipendium – det täckte således boendet men inte så mycket 
mer. Flygbiljett till Heraklion blev ganska dyrt eftersom det var 
flera byten. Maten på Kreta är billig om man äter ute, men i 
matbutikerna är priserna – den ekonomiska krisen till trots – 
generellt bara marginellt lägre än hemma (förutom grönsaker, 
det är billigt och väldigt bra kvalitet!). Busskort kostar 40 € i 
månaden. Åker man på utflykter så är buss ganska billigt (kanske 
12 € till Chania) men är man tre eller fler så blir det nästan 
billigare att hyra bil (och ffa roligare, eftersom man kan stanna 
var man vill då).  

Jag började min praktik på en måndag, och kom dit på torsdagen veckan innan, vilket jag tycker var 
alldeles lagom. På fredagen träffade vi Erasmuskoordinatorn, som var helt fantastisk. Hon hjälpte oss 
med i princip vad än vi behövde hjälp med (allt från att fixa Erasmuspapper, presentera oss för 
professorerna, ta reda på hur man skaffar busskort – till att tipsa om de bästa restaurangerna och 
utflyktsmålen). Dessvärre var det inte något introprogram planerat och vi hade inte någon fadder, men 
vi lärde känna både grekiska studenter och andra utbytesstudenter på klinikerna, så det blev bra ändå. 

Utsikt från universitetsbiblioteket – olivodlingar så långt 
ögat når… 

En helt vanlig kväll i Ammoudara. 

Chania 
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Jag kunde inte grekiska innan jag åkte dit, vilket givetvis var en nackdel men absolut inte något som 
bör hindra någon från att åka dit! Jag hade med mig Lonely Planets phrasebook, och det var väldigt 
skönt att ha den i början innan man hade lärt sig grekiska alfabetet. Universitetet ordnade en gratis 
språkkurs åt oss, som var två kvällar i veckan från mars till juni, så vi hann inte vara med på hela. På en 
sådan turistort som det här var så kom man ändå långt med engelska – det är värre i små bergsbyar 
om man är ute och reser runt, t.ex. På sjukhuset kunde de flesta läkare engelska (mer eller mindre bra, 
och pratade mer eller mindre gärna), men bara ett fåtal av patienterna. Konsultationerna och ronderna 
sköttes på grekiska såklart, så jag var tvungen att fråga efteråt vad de hade pratat om. Oftast fick jag 
bara ett par ord till svar, men vissa läkare diskuterade mer med mig. De gånger det var grekiska 
studenter med så kunde jag fråga dem också. 

Praktiken var generellt av lägre kvalitet än i Sverige, vilket jag ju hade väntat mig. Jag lärde mig inte 
jättemycket där och jag var tvungen att vara väldigt påstridig för att få göra någon praktisk 
undersökning eller dylikt (undantaget på operation när jag var på ortopeden, då jag fick vara sterilklädd 
och assistera ganska ofta, och på medicinakuten där jag fick ta fler artärblodgaser på en vecka än jag 
gjort sammanlagt i Sverige). Som tur var hade jag ju ganska korta dagar, så det fanns gott om tid att 
läsa på eftermiddagarna. Men faktum kvarstår, att om man har tänkt lära sig mycket under sitt utbyte 
så bör man antingen åka till något ställe med bättre praktik än Grekland, eller vara extremt duktig på 
att plugga själv och planera sitt läsande, eftersom man ju också missar i princip alla föreläsningar när 
man åker iväg i tre månader.  

Greker är väldigt duktiga läkare – väldigt teoretiskt kunniga. Även studenterna är det – ett exempel är 
att professorn som höll i ronden på medicinavdelningen konstant kastade ur sig frågor som hen riktade 
till en student i taget och i de allra flesta fall kunde de svara på dessa detaljfrågor. Det kunde handla 
om: ”Vilka olika orsaker finns till hyponatremi?” eller ”Vad ingår i CHA2DS2 VASc?” eller ”Vilka grupper 
av antiarytmika finns och nämn ett preparat från varje grupp”. Dessutom gillade hen att ställa frågor 
till oss två-tre utbytesstudenter i gruppen, vilket jag tyckte var otroligt jobbigt för det är ju verkligen så 
långt ifrån PBL man kan komma, så den typen av utantillkunskap har inte jag… 

Trots att jag inte tillgodogjorde mig mycket medicinsk kunskap från själva praktiken (kanske pga 
stressade läkare med bristfällig engelska, eller bara att de som sagt kör på en annan pedagogik än vad 
jag är van vid), så har jag, klyschigt nog, ändå lärt mig väldigt mycket annat under utbytet. Att få se hur 
annorlunda sjukvården är organiserad, hur arbetssättet skiljer sig, och att vara där just under dessa 
tider av strejker och ekonomisk kris (läkarnas lön har blivit halverad på ett halvår, nu tjänar de 1000 
€/mån och har inte fått sin jourersättning utbetald sen i julas) var väldigt intressant och för mig värt 
mycket mer än om jag hade blivit ”fullärd” vad gäller internmedicin och ortopedi. 

En annan sak som frustrerade mig en hel del, och som nog kan beskrivas som definitionen av 
kulturkrock, är det här med att passa tider, hålla vad man lovar, göra saker i tid osv... Jag som är 
uppväxt i Sverige är ju van vid att kl 8 betyder kl 8.00, inte ”nån gång mellan 8.10-9.00”. Det var 
jättejobbigt att ha bestämt träff med den läkare jag skulle följa med till operation/mottagning etc., och 
så dyker hen aldrig upp! Är jag på fel ställe? Har hen glömt mig? Nej då, hen hade bara gått och tagit 
en kaffe i 35 minuter… Jag trodde jag skulle vänja mig, men jag gjorde faktiskt aldrig det. Andra exempel 
på denna grekiska mentalitet är att bussen har ingen fast avgångstid, att det tog mig tre veckor av 
dagligt tjat för att få en underskrift av min handledare, att vår hyresvärd lovade från första dagen att 
fixa vårt struliga wifi och skyllde ifrån sig på alla möjliga omständigheter när det dröjde typ halva 
vistelsen innan det blev ordnat. 
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För att fortsätta med de positiva upplevelserna istället – jag skulle 
kunna sammanfatta hela vistelsen med: jättegod mat, vacker natur, 
välkomnande människor, nya vänner. För en grönsaks- och 
ostälskare som jag var nog maten till och med det allra bästa med 
hela resan… Grekerna kan verkligen sina ostar, både får-, get-, ko- 
och vegansk ost. Det var dessutom enkelt att äta vegetariskt där, till 
min glädje. Grekisk mat består till stor del av grönsaker och 
baljväxter (och ost såklart då). De äter mycket mezedes, dvs. 
smårätter som man delar på kring bordet (jmf tapas). Jättemysigt!  

Och så naturen! Att bo vid 
stranden var ett stort plus. Vi 
bodde även ganska nära en ravin 
och ett berg som man kunde ta 
halvdagspromenader till och hälsa 
på getter eller plocka färska örter. 
Dessutom hyrde vi bil flera gånger 
och åkte iväg och upptäckte andra 
stränder, charmiga bergsbyar, 
vackra gamla städer och inte 
minst vandrade i flera av Kretas 
riktigt häftiga raviner!  

Som sagt, är praktikens kvalitet väldigt viktig för dig så kanske inte ett utbyte på Kreta uppfyller de 
önskemålen (eventuellt kan hematologen och ortopeden ändå göra det, de var de bästa klinikerna jag 
var på). Men själva upplevelsen är svårslagen, så jag ångrar inte att jag åkte och jag skulle helt klart 
rekommendera det. Hör gärna av dig om du undrar något! 

 

/Matilda 

matilda.rehnestrom@gmail.com 

Här kan man äta sina mezedes! 

Samariaravinen. På berget nära Ammoudara. 


