
 

 
 
HU International    Telefon +46 13 28 68 15 
Linköping university   Fax +46 13 28 68 32 
Faculty of Health Sciences   E-mail international@huk.liu.se 
SE-581 83 Linköping, Sweden 

 
Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 
 
 

1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 
 

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

 
 

 
Cream tea: te med scones, cream cheese och sylt – ganska engelskt 

 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 3 månader under termin 8 (12 veckor 

placering) 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 12 veckor praktik på sjukhus 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 7 veckor medicin (3 veckor kardiologi, 2 
veckor akutmedicinavdelning (ej akuten), 2 veckor diabetes/allmän medicin avdelning)), 2 
veckor pediatrik/neonatologi, 3 veckor kirurgi (2 veckor bröstkirurgi, 1 vecka ÖNH-kirurgi) 
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På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en 
bröstvårta 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? Som i Sverige, runt 30 timmar 
praktik/vecka (mer på t ex bröstkirurgplaceringen) samt ca 10 timmar egna studier/vecka 
 

6. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde väldigt centralt i Liverpool i ett hus ihop med 7-9 andra studenter (varierade under 
min tid där). Boendet ordnade jag på egen hand genom att kontakta olika 
fastighetsföretag/hyresvärdar och detta hyrde ut kortare tid än en hel termin (många vill inte 
hyra ut kortare tid än 6 månader). Jag hade mitt eget rum men delade toalett, dusch, kök och 
vardagsrum med de andra (vi var 3 pers på en toalett). Kostanden var £90/vecka alla 
räkningar (vatten, värme, el) inkluderade. Det är ett helt okej pris med tanke på läget. Jag 
bodde på Bold Place vilket är ca 15-20 minuter att gå till sjukhuset (både Royal och Women’s) 
och då är campus på vägen. Nära till bussar, affärer etc. Men öronproppar behövdes vissa 
nätter, framförallt helgnätter. 
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Anslagstavlan i köket där man kan föreslå till exempel gemensam middag 
 

7. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? Jag anser nog att jag kunde 
prata engelska bra innan jag åkte. Det tog någon vecka att komma in i medicinska termer på 
sjukhuset men man vänjer sig ganska fort. I Liverpool är det många som pratar ganska bred 
dialekt; ”scouse”, som kan vara lite svår att förstå i början. 

 
 

8. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? Jag kan inte säga ett minne som är det 
bästa, jag har väldigt många väldigt bra minnen. För det första så är det en otroligt bra känsla 
att inse att man klarar sig själv i ett nytt land och såklart att lära känna nya vänner. Jag 
passade på att åka till Edinburgh över en helg med två andra studenter och det var väldigt 
kul. En resa till Lake District var också värt varenda sekund som spenderades där. Vill man se 
natur är Liverpool inte rätta staden, men det är inte långt till Lake District och där är naturen 
fantastisk! Påsken firades tillsammans med människor från olika delar av världen genom att 
göra kalkon i ugn och måla ägg, vilket var en intressant upplevelse. Jag har också många bra 
minnen från placeringarna; till exempel när jag stannade kvar till efter klockan sju en 
fredagkväll på operation för att assistera och lyckades göra ett bra jobb, eller när man 
presenterar en patient för en Consultant (överläkare) och lyckas göra det riktigt bra. 
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Bra kombination: nya vänner och naturupplevelse i Lake District 
 
9. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 

exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. Det allra mest 
stressande under hela resan var samordnaren som skulle ordna med placeringarna. Hon är 
väldigt oorganiserad och alltid ute i sista sekunden. Hon är trevlig och jag fick intrycket av att 
vi hade en plan när jag först träffade och pratade med henne men i slutänden kunde hon inte 
ordna alla placeringar till mig så som vi bestämt från början. Man fick ständigt maila/gå till 
henne och påminna henne om vilka placeringar man ska göra och när. Det var stressande att 
ibland få veta kvällen innan en placering vart och när man ska vara. 
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Kulturen/samhället generellt är inte så olikt Sverige. Dock är Liverpool, eller snarare vissa 
delar av Liverpool, ganska ”rough” med mycket kriminalitet, gängbråk, droger etc. Man är 
van att i Sverige kunna gå ganska fritt även på kvällar när det är mörkt, men i Liverpool bör 
man nog inte göra det om man inte är flera som går tillsammans. 
 

 
Entrén till Royal University Hospital Liverpool 
 

10. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare? Jag åkte till Liverpool onsdagen veckan innan 
placeringarna skulle börja, alltså en halv vecka innan. Det var alldeles lagom. Jag och den 
andra läkarstudenten som åkte samtidigt gick tillsammans till placeringssamordnaren dagen 
efter och ordnade med placeringar till måndagen. Samordnaren kan vara svår att få tag i då 
hon inte alltid svarar på mail eller är på kontoret så vi hade nog tur som fick placeringar 
ordnade så snabbt. Vi kom dit ungefär samtidigt med alla andra erasmusstudenter vilket var 
väldigt bra eftersom vi kunde delta i välkomst- och informationsaktiviteter. Jag kan 
rekommendera att man åker dit så att man kan delta. 
    

11. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? Vanligt CSN och Erasmus-stipendiet. Man kan få ökat CSN för utlandsstudier också 
och man kan hyra ut sin lägenhet i Sverige i andra hand om man har svårt att få det att gå 
runt. Gick inte åt mer än att plugga i Sverige eftersom levnadskostnaderna är ungefär samma 
och vi som erasmusstudenter inte behöver betala någonting för utbildningen (inga 
terminsavgifter eller så). 
 

12. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) Mottagandet vid Liverpools universitet var bra. Det 
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skickades ut mycket info innan resan med olika welcome-events och rundvandringar på 
campus/biblioteket som man kunde anmäla sig till. Vi fick info om vilka man kan kontakta om 
man får problem och träffa andra erasmusstudenter. Dock får man ingen fadder som 
läkarstudent.  
 

13. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? För det första: ta chansen och åk! Ta det lugnt och stressa inte för mycket 
innan, man får all information man behöver och är man osäker på någonting finns det alltid 
folk att fråga. Läs alla mail från erasmus-/internationella koordinatorerna och följ 
instruktionerna i dem. Kan nog vara bra att ha kollat lite på boenden innan men man kan 
också på bo hostel första dagarna och prata med LSH (Liverpool Student Homes) eller leta 
när man är på plats.  
 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)?  Ta med kläder (finare byxor: kostymbyxor/mörka/kjol och finare 
tröja/blus/skjorta med kort ärm) att ha på sjukhuset eller köp dem billigt på Primark. Jag gick 
till sjukhuset några dagar innan jag skulle börja och kollade in hur läkarstudenterna såg ut. Ta 
med stetoskop och antekningsblock och en liten väska att ha allt i. Ta med matlåda om du vill 
men tänk på att det oftast inte finns mikro så gör mat som är okej att äta kall. Släpa inte på 
böcker, de finns där, biblioteken är bra!  
 

15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? Absolut! Det är en av de 
bästa resor jag har gjort. Liverpool är kanske inte den vackraste av städer men en mycket 
trevlig sådan. 

 
16. Övrigt: Ta chansen att presentera patienter för överläkaren på ronden. Öva på blodprov, pvk-

sättning, utskrivningar och annat som du får möjlighet att göra. Är du på operation så fråga 
tidigt om du får ”scrub in” och hjälpa till. Fråga mycket och våga ta plats. Gå ut, upplev 
staden! Res till York, Chester, Edinburgh eller andra ställen du skulle vilja se som du inte har 
varit på och som ligger i närheten. Åk till Lake District. Plugga så mycket du orkar men inte 
mer. Ta vara på tiden där och passa på att få många nya vänner! 
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