
1. Vilket program läser du på? 
 
Läkarprogrammet. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
 
University of Liverpool i Liverpool, Storbritannien.  
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
 
Jag åkte termin 10 och var där cirka fyra månader. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
 
Jag gjorde mina kliniska placeringar på termin 10 vilket innefattade 5 veckor psykiatri, 5 
veckor neurologi och 3 veckor geriatrik. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
 
Obligatoriska moment termin 10. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
 
Det varierade något mellan de olika placeringarna men jag skulle gissa att det i snitt låg på 
cirka 30-35 timmar i veckan.  
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
 
Jag bodde i ett område som heter Wavertree som ligger strax utanför centrala Liverpool (cirka 
30-40 minuters promenad till de mest centrala delarna av Liverpool). Där hyrde jag ett rum i 
ett hus som jag delade med tre andra studenter. Jag hittade det själv via Liverpool Student 
Homes som är en hemsida där privata hyresvärdar kan annonsera ut boende riktat till 
studenter. Jag kontaktade några hyresvärdar innan jag åkte men träffade dem och tittade på 
rummet innan jag bestämde mig. Kostnaden var 75 pund i veckan.  
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
 
Ja. 
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
 
Det hände alldeles för mycket under den här tiden för att plocka ut ett specifikt minne. Den 
generella upplevelsen av att ha bott i Liverpool i fyra månader är något jag alltid kommer bära 
med mig.  
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna 
om ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
 



Det kunde vara frustrerande att det ofta inte fanns någon plan för mig eller någon som ville ta 
ansvar för mig på de olika placeringarna. Dessutom hade jag ibland placeringar samtidigt som 
inhemska studenter vilket i och för sig var väldigt trevligt, men de prioriterades nästan alltid 
före mig vilket gjorde att jag emellanåt trots försök till egna initiativ blev sysslolös. Men detta 
har jag varit med om hemma i Linköping också så det är definitivt inget som är specifikt för 
Liverpool. Gällande kulturen/samhället hade jag inga bekymmer, tvärtom trivdes jag mycket 
bra.  
 
 
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 en vecka innan vilket jag tyckte var lagom.  
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att 
studera i Sverige? 
 
CSN, Erasmusstipendie samt sparade pengar. Jag skulle säga att levnadskostnaderna i 
Liverpool är ungefär som i Sverige. Jag spenderade dock mer pengar än hemma då det finns 
betydligt mycket mer att göra än i Linköping.  
 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades 
något introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i 
det?) 
 
Det fanns ett informationstillfälle man kunde gå på i början och så anordnades en gemensam 
afternoon tea för alla ankommande utbytesstudenter vilket var trevligt. Jag fick ingen fadder 
men om jag minns rätt hade jag heller inte önskat det så det är möjligt att man kan få det om 
man vill.  
 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 
 
Jag har inga generella tips men svarar gärna på frågor om några studenter i framtiden har 
sådana.  
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker...)? 
 
Allt man kan tänkas behöva finns att köpa på plats. 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
 
Definitivt! Det var en fantastisk upplevelse.  
 
 
17. Övrigt: 
 


