
Reserapport 
Linn, LÄK T 9, Liverpool University, Storbritannien. 
 
Placeringar 
Ortopedi 4 veckor. Internmedicin 8 veckor. Internmedicin innebar olika placeringar: kardiologi, 
hematologi samt akut medicin. Placeringarna var företrädesvis på Royal Liverpool University 
Hospital.  
 
Boende 
Jag åkte tillsammans med min sambo och vi ville därför inte bo i ett studentboende. Vi hyrde en 
lägenhet i andra hand från en privatperson. Den låg på St Andrew street vilket var ett ypperligt 
läge. Gångavstånd (ung 5-10 min) till både sjukhuset och city. Dessutom var den i förvånansvärt 
god standard i engelska mått mätt. Det var möjligtvis något dyr hyra men då vi var två som 
delade så gick det bra.  
 
Resan 
Vi ville gärna ha med oss vår bil. Dels för att vi hade så mycket saker att ta med (spelar bla golf), 
dels för att lättare ta oss runt i landet när vi var på plats. Vi tog färjan från Esbjerg, Danmark till 
Harwich, England. Vi kom ungefär en vecka innan jag skulle börja min placering vilket var 
väldigt skönt för att hinna acklimatisera sig lite och hinna se staden.  
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Det är svårt att välja en specifik händelse. Jag tyckte generellt att min placering på AMU 
(motsvarande MAVA) var väldigt givande. Annars är det mest minnen från livet runt omkring 
som fastnade på näthinnan. Vi åkte en tur till en underbar liten, pittoresk stad söder om 
Liverpool som heter Chester. Vi var på fotboll på Anfield – ett måste för alla Liverpoolresenärer!  
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga? Frustrerande? Stressande? 
Organisationen var inte alltid optimal. Både jag och mina handledare fick ibland veta i sista 
sekunden vilken avdelning jag skulle vara på. Det gick framförallt ut över handledningen. 
Detsamma gäller visserligen i Sverige men jag upplevde det nog ännu mer hierarkiskt i England. 
Jag fick upplevelsen av att  för vissa läkarstudenter var studierna det enda som existerade. Jag är 
väldigt mån om även mitt privatliv och det kunde ibland kännas lite XXXX. 
Att organisationen från koordinatorerna inte var optimal bör kanske nämnas. Vi fick information 
om detta inför resan så jag var helt klart förberedd.  
 
Hur finansierade du din resa? 
CSN och Erasmusstipendium. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Vi kom flera veckor innan de andra utbytesstudenterna vilket innebar att vi fick vår egen 
introduktion. Själva välkomstveckan var efter ca 4 veckor. Som tur var hade läkarstudenterna 
börjat och de träffade man på kliniken. Om det finns möjlighet så kunde det vara bra att 
förskjuta terminen lite så att man anländer samtidigt som alla andra. Det positiva med att 
komma tidigt var att koordinatorerna inte hade så mycket att göra än så planeringen gick 
smidigt till en början.  
 
Har du tips för studenter som planerar att åka till samma sjukhus/universitet nästa år? 
Uppsök koordinatorn på plats istället för att maila tusen gånger. Det fungerade bra för mig.  
Var inte rädd för att svara fel på frågor, de flesta handledare är väldigt trevliga och hjälpsamma. 
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
Privata kläder att ha på sjukhuset. Helst kostymbyxor eller kjol, inga jeans. Svarta/mörka skor. 
Billiga kostymbyxor kan man köpa på plats, det finns en uppsjö av alternativ då de flesta yrken 



kräver privat klädsel.  
Beatlesmusik är aldrig fel eftersom man blir oerhört sugen på att lyssna på gammal 
scousemusik! 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag tycker att Liverpool är en ypperlig stad att åka på utbyte till. Det är en trevlig stad med ett 
stort och kompetent sjukhus. Dessutom är det en klar fördel att man redan behärskar språket 
och det finns oändliga möjligheter för utveckling.  


