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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? 
Universidad Autònoma de Barcelona, i Spanien. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag var där hela termin 9 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Jag hade enbart praktik och kunde tillgodoräkna mig allt. 
Teorin läste jag in själv under lediga veckor. Jag gjorde 
sammanlagt 12 veckor praktik fördelade mellan ortopedi 
och internmedicinska specialiteter, vilket motsvarar 
praktiken mina kursare hade hemma i Sverige. Jag gjorde 4v 
internmedicin, 2v njurmedicin, 2v hematologi och 4v 
ortopedi. 

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

Ca 30v praktik, i enlighet med riktlinjer för praktik i Sverige. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag hyrde ett rum i en lägenhet av en spansk dam. Mitt rum var stort med terrass och 
badrum som till största del bara jag använde, och jag betalade 450 euro/månad. Det finns 
både billigare och dyrare alternativ (många väljer billigare rum 
i lägenheter med andra studenter). I Barcelona finns det 
många bra hemsidor för att hitta rum i lägenheter och det 
finns ett stort utbud. Ett exempel är easypiso.com.  

 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett 

problem?  
Jag hade läst spanska på gymnasiet och backpackat i 
Sydamerika men aldrig bott i ett spansktalande land. 
Katalanska hade jag aldrig talat. Jag bestämde mig tidigt för 
att ”tvinga” mig själv till att bara umgås med spansktalande 
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personer och då kom man snabbt in i språket. På praktiken var alla välkomnande och 
omhändertagande så det blev aldrig ett problem. På mitt sjukhus talade en del patienter och 
läkare mer katalanska än spanska, men ofta gick de med på att tala spanska (castellano) om 
man frågade snällt. Jag rekommenderar dock att man innan praktiken börjar tar en gratis 
tvåveckors kurs i katalanska som universitetet erbjuder. Detta för att kunna lära sig några 
standardfraser. 

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Folket, staden, stranden, sjukhuset, språket. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som 
jobbiga/stressande/frusterande?  
Ibland var det frustrerande att inte vara flytande på språket 
men det blev mindre stressande med tiden i och med att 
man blev bättre och bättre på språket samt förmodligen 
mindre hård mot sig själv. Jag föredrog att gå med läkare 
som pratade spanska (castellano) istället för katalanska 
eftersom att jag fick ut mer av praktiken då. 

 
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 två veckor innan praktikens start och gick då en tvåveckorskurs i katalanska (två 
timmar om dagen). Det gav tillräckligt med tid till att utforska staden, hitta boende och 
komma in i livet. 

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

Sverige? 
CSN och Erasmusstipendiet. Jag tror att jag spenderade ungefär samma mängd pengar som i 
Sverige men jag är inte helt säker.  

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Jag fick en fadder tilldelad och det ordnades introduktionsveckor. Jag var dock aldrig med på 
dessa events då jag började min praktik innan starten av dessa.  

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

eller studier? 
Mitt främsta tips är att inte oroa sig så mycket. Allt löser sig! Boende är relativt lätt att hitta 
och folk i Barcelona är sociala och hjälpsamma. Repetera lite spanska innan om det var länge 
sen du pratade det (jag såg några avsnitt av Grey’s Anatomy på spanska). 
Utbyteskoordinatorn vid mitt sjukhus gav mig kontaktuppgifter till två andra 
utbytesstudenter vilket gjorde att jag kände några innan jag började praktiken vilket var 
väldigt kul. Fråga din koordinator om denne kan göra samma sak. 
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15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? Stetoskop. Tänk på att du har dina vanliga kläder på dig under 
läkarrocken. Hör med universitetet eller andra studenter om vad dresscoden är på just det 
sjukhuset där du hamnar. 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut! Det är en fantastisk stad och en upplevelse för livet! 

 
  


