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Caroline LÄK T 9 Liverpool våren 2012 
Reserapport efter utbytesstudier 
 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9, gjorde 12 veckor praktik  
 

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

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
4 veckor ortopedi, 3 veckor endokrinologi, 3 veckor hepatologi och 2 veckor hematologi som 
räknades som obligatoriska moment 15 hp. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det varierade stort beroende på vilken placering det rörde sig om. Det rörde sig mellan 25 
och 45 timmar praktik/vecka. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i ett delat hus tillsammans med 3 engelska studenter. Bostaden fick jag ordna på 
egen hand. Jag hittade den via hemsidan www.gumtree.co.uk (typ motsvarande blocket). 
Min hyra var 60 pund/vecka och det tillkom kostnad för gas och internet på ca 6-7 
pund/vecka.  Jag trivdes mycket bra i mitt hus och tillsammans med mina rumskompisar som 
tog väldigt väl hand om mig. Tyvärr låg huset i ett ganska ruffigt område med mycket 
kriminalitet, vilket jag inte visste innan jag åkte dit. Sen får man också vara beredd på att den 
engelska levnadsstandarden inte är lika hög som den man är van vid i Sverige. Mitt hus var 
konstant kyligt, ibland fanns det inget varmvatten, ibland fungerade inte duschen över huvud 
taget och så vidare... 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Ja med engelskan var det inga problem. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Svårt att säga. Mycket kretsar kring det sociala, alla härliga människor man träffar som 
utbytesstudent och alla trevliga utflykter jag gjorde under min fritid. Praktiken på sjukhhuset 
var också på det stora hela en positiv upplevelse. Det var spännande att se hur att fungerar 
på ett engelskt sjukhus trots att man som student inte alltid kunde vara så delaktig i arbetet. 
En annan väldigt positiv sak var att jag hade all min praktik på samma sjukhus i Liverpool och 
slapp åka runt till olika städer för att ha min praktik.  
 

http://www.gumtree.co.uk/
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10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Koordinatorn i Liverpool som var ansvarig för att fixa mina placeringar var orsaken till de 
flesta negativa upplevelserna. Hon var oerhört dålig på att ordna de placeringar jag bett om 
och på att hålla mig uppdaterad med information.  När jag anlände i Liverpool hade jag inte 
ens fått någon bekräftelse av henne att jag var accepterad som utbytesstudent. Jag blev 
tvungen att söka upp henne och själv se till att alla mina placeringar blev ordnade. Man blev 
tvungen att hela tiden kontakta henne och tjata på henne för att hon skulle fixa ens  nästa 
placering, annars glömde/struntade hon i att göra det. 
I övrigt har jag inte upplevt några större kulturkrockar eller negativa situationer.     
 

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 anlände 5 dagar innan min praktik började. Jag tycker det var lagom för att komma på 
plats ordentligt. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Jag fick CSN som vanligt samt ett Erasmusstipendium på 13000 kr. Det mesta i Liverpool är 
billigare än i Sverige. Jag gjorde dock av med mer pengar än i Sverige men det berodde på att 
jag hade en helt annan livsstil då jag gjorde fler resor, åt ute mer samt shoppade mycket mer 
än vad jag gör i Sverige.    
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Studietiden inleddes med en introduktionsdag anordnad av Erasmus med information. Den 
var bra att gå på, inte minst för att man där fick chansen att träffa alla andra 
utbytesstudenter som befann sig i Liverpool. I övrigt anordnade universitetet inga sociala 
events vilket jag tycker var ganska tråkigt.  
Alla studenter, förutom läkarstudenterna, erbjöds en fadder. Varför just läkarstudenter inte 
erbjöds möjlighet att få en fadder förstår jag inte men det var faktiskt ingenting jag kände att 
jag saknade, det var inga problem att finna sig tillrätta eller skapa sociala kontakter utan en 
fadders hjälp.   
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Man kan behöva vara lite mer aktiv och engagerad på praktiken för att få göra saker. Det är 
sällan någon kommer och frågar dig om du vill hänga med på något eller om du vill utföra 
något praktiskt utan du måste själv vara mer på och aktivt fråga om det är okej att du gör 
saker eller hänger med när något spännande händer.  
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)?  
På sjukhuset får man inte tillgång till några sjukhuskläder utan man har på sig privata kläder. 
Man förväntas se professionell ut vilket i princip innebär att man förväntas bära 
kostymbyxor/kjol med skjorta/blus och svarta skor. Jag köpte billiga kläder på plats i 
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Liverpool som jag bara använde på sjukhuset och sedan slängde av hygienskäl innan 
hemfärd. 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
JA! Att vara utbytesstudent har varit fantastiskt roligt och lärorikt på många sätt. 

 
 
 
 

 
 
 
Universitetssjukhuset där jag hade alla mina placeringar. 
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Det gavs många möjligheter att gå och se Premiere League-fotboll 
 
 
 
 
 
 
 
 


