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När tanken på utbytesstudier väcktes hos mig var Barcelona snabbt en stad som lockade! Jag 
hade läst spanska i gymnasiet och besökt Barcelona en gång och genast tyckt väldigt mycket 
om staden. När det var klart att jag fått en plats på Universitat Autonoma de Barcelona var jag 
både väldigt glad och nervös. Det kändes skönt när jag fick reda på att min klasskompis 
Johanna sökt och fått en restplats, så att jag inte behövde åka själv.  
 
Vi hade 6 veckors praktik på en vårdcentral och 5 veckors praktik på sjukhuset Vall 
d’Hebron. Praktiken på sjukhuset räknades som den valbara kursen i termin 5 som heter 
”Nursing in an international context”. Vi var på plats tre veckor innan praktiken började och 
jag stannade kvar några veckor efter att praktiken slutat. Jag tycker det varit väldigt bra att ha 
en tidsbuffert både före och efter praktiken. Tiden före gav oss möjlighet att lära känna staden 
lite och gå en intensivkurs i spanska, och tiden efter gav mig möjlighet att resa runt i Spanien.  
 
Två av de tre veckor som vi tillbringade i Barcelona innan praktiken började läste vi en 
intensivkurs i spanska på Pylmon Language school. Skolan är privat och har ingen koppling 
till universitetet. Jag hamnade oturligt nog i en lite stel och svår grupp så för mig gav inte 
kursen så mycket, men jag skulle ändå rekommendera att man på något sätt repeterar sin 
spanska innan man börjar praktiken. Två veckors intensivkurs på Pylmon school kostade 280 
euro.   
 
Mottagande 
Efter intensivkursen hade vi en vecka på oss att landa i staden. Under denna vecka träffade vi 
utlandskoordinatorn på universitetet, Dolors Bernabeu, som gav oss ett varmt mottagande. Vi 
fick inte några faddrar eller någon introduktion på universitetet. Detta kändes dock inte 
nödvändigt eftersom vi inte skulle tillbringa någon tid på universitetet. Vi kom genom 
facebook i kontakt med ett Erasmus-nätverk som anordnade en rolig introduktionsvecka och 
aktiviteter under hela terminen. Detta nätverk heter ”Erasmus student Network UAB” och 
finns som Facebook-grupp under samma namn. Ett annat socialt sammanhang som vi snabbt 
kom in i var International Church of Barcelona (ICB). Där träffade jag vänner som betydde 
mycket för mig under min tid i Barcelona, och som jag hoppas kunna hålla kontakt med även 
efter utbytet. ICB anordnar också mycket aktiviteter både i och utanför Barcelona.  
 

 
 



Boende 
Vårt boende ordnade vi på plats i Barcelona. Vi hade bokat ett hostel hemifrån innan vi åkte 
och planerade att bo där tills vi hittade en passande lägenhet. Vi la ut en annons på en 
hemsida som heter loquo.es, och vi fick många svar. Vi hade en önskan om att bo tillsammans 
med andra studenter som gärna fick vara spansktalande, så att vi kunde öva vår spanska. Ett 
annat önskemål var att boendet skulle vara centralt. På loquo.es kan man även titta på 
utannonserade rum och lägenheter. Johanna hittade en annons som hon tyckte verkade bra, 
och första kvällen i Barcelona tog vi oss dit för att titta på lägenheten. Det var en stor lägenhet 
med 8 rum, ett kök och två badrum. Det fanns två rum lediga och redan kvällen därpå flyttade 
vi in. Vi bodde tillsammans med 5 andra personer: två fransyskor, en amerikan och ett 
spanskt par. Lägenheten låg på Carrer Roger de Llúria, och det visade sig vara ett centralt 
läge. Vi betalade 360 euro var för våra rum. Området kändes tryggt och säkert och vi hade bra 
metroanslutningar. Lägenheten i sig var, som många lägenheter i centrala Barcelona, gammal 
och köket var lite för litet för 7 personer. Även toaletterna kunde vara fräschare, men våra 
rum var fina och vi hade en stor terrass. Vi ordnade vårt boende på egen hand, utan hjälp från 
universitetet.  
 
Praktik 
När första praktiken började var det till en början rätt tufft. Min handledare pratade ingen 
engelska och spanskan blandades ofta med katalanska. Detta gjorde att jag tvingades in i 
språket på ett sätt som gjorde att jag lärde mig mycket spanska. Jag tror dock att jag skulle fått 
ut mer av praktiken på vårdcentralen om jag kunnat språket bättre redan från början. Jag hade 
praktik på vårdcentralen mellan kl 9 och 15, måndag till torsdag. Utöver min praktik hade jag 
fått i uppgift av min handledare att hålla ett föredrag för personalen på vårdcentralen om 
Sverige och den svenska sjukvården. Detta skulle framföras på spanska, och jag fick ägna 
mycket tid åt att förbereda presentationen.  
 
Min praktik på sjukhuset hade jag på en pediatrisk avdelning. Där fick jag gå med en 
sjuksköterska som jobbade mycket med dialys och intensivvård. På sjukhuset kände jag mig 
mer hemma än på vårdcentralen, och det fanns fler praktiska moment som jag kunde utföra 
och träna mig på. Nu hade jag även lärt mig mer spanska vilket gjorde att kommunikationen 
med både personal, patienter och patienternas föräldrar gick bättre. På sjukhuset hade jag 
praktik 30 timmar i veckan. Timmarna var fördelade i 12-timmarspass vilket gjorde att mitt 
veckoschema var tisdag (8-20), torsdag (8-20) och lördag (8-14). 
  
 
 
 

 



Jobbiga situationer 
Även om jag som helhet är nöjd med mitt utbyte, och trivdes väldigt bra i Barcelona, så fanns 
det också stunder som var jobbiga. Att jag inte kunde så mycket spanska var ibland 
frustrerande och det kändes jobbigt när jag inte kunde göra mig förstådd eller uttrycka mig på 
det sätt jag önskat.   
 
Under min tid på pediatriken var jag väldigt illaberörd över hur barnen ibland behandlades på 
ett sätt som gick emot det jag teoretiskt lärt mig på utbildningen i Sverige. Speciellt 
blodprovstagssituationen tyckte jag var svårt. Ofta var föräldrarna inte med barnen under 
provtagningen, EMLA användes inte (trots att det fanns i läkemedelshyllan) och om barnet 
var litet höll de fast barnet i benen och armarna. Detta tillvägagångssätt gjorde mig illa 
tillmods. Jag diskuterade dessa situationer med min handledare som inte kunde ge mig något 
bra svar på varför de gjorde som de gjorde utan sa att det förmodligen var en kulturell skillnad 
mellan Spanien och Sverige.  
 
Bästa minnet 
Mitt bästa minne från min utbytestid är vad själva helheten av utbytet betytt för mig som 
person. Det var en härlig känsla att komma till en helt ny stad i ett nytt land och efter några 
veckor kunna känna att jag faktiskt klarade mig rätt bra! Det gav mig mycket självförtroende 
och jag vågade utmana mig själv. Bland annat höll jag en presentation på spanska inför 30 
spanjorer om den svenska sjukvården. Jag fick även möjligheten att delta i ett lopp som heter 
La Cursa el Corte Inglés och går genom hela Barcelona. Detta var två saker som jag inte 
förväntat mig av min utbytestid men som i efterhand betyder mycket för mig.  
 
Budget för utlandsterminen 
Med stipendiet och fullt lån från CSN har jag klarat mig bra. Jag har även tagit en del av mina 
sparpengar, men detta har till största del gått till resor utanför Barcelona och är inte 
sammankopplat med praktiken. Generellt tyckte jag det mesta var lite billigare än i Sverige, 
framför allt maten. Däremot har man en kultur av att äta ute mycket vilket gjorde att den 
totala kostnaden för mat ändå blev mer eller mindre samma som hemma i Sverige. De bästa 
köp jag gjorde under min tid i Barcelona var ett tremånaders metrokort och ett tremånaders 
gymkort. Dessa använde jag flitigt under min vistelse i Barcelona. Det kan vara värt att kolla 
upp vad din bank har för villkor när du vistas utomlands. Jag upptäckte försent att min bank, 
Swedbank, inte hade så bra villkor och jag fick en uttagsavgift samt en rätt dålig valutakurs 
när jag tog ut kontanter och betalade med kortet. ICA-banken är den bank som jag skulle 
rekommendera för en längre utlandsvistelse.  
 
Tips 
Vi kom till Barcelona i januari och temperaturen hade då legat runt 15 plusgrader de senaste 
månaderna. Vi hade därför inte packat ner så mycket varma kläder och när kylan väl slog till i 
februari så blev det väldigt kallt. Husen är ofta dåligt isolerade och man har alltid skor 
inomhus. Ett par inneskor och varma kläder är därför bra att ha med sig. Från slutet av mars 
till maj var det dock ofta över 20 grader och sol mest hela tiden, så även sommarkläderna kom 
till användning. Det kan även vara bra att ta med en extra uppsättning vårdkläder. På 
sjukhuset fick vi en uppsättning, men dessa fick vi själva ta hem och tvätta.  
 
Jag trivdes jättebra och är väldigt nöjd med min praktik och min vistelse i Spanien. En termin 
utomlands ger nya erfarenheter som jag känner har varit utvecklande både i min roll som 
sjuksköterska och som människa. Jag kan absolut rekommendera alla sjuksköterskestudenter 
att göra en utbytestermin i Barcelona!  


