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Jag har varit utbytesstudent i Madrid hela vårterminen 2012. Där har jag gjort totalt 12 
veckors praktik varav 8 veckor internmedicin och 4 veckor ortopedi.  
 
Jag åkte till Madrid ca en vecka innan terminen uppropet i Sverige. Detta för att jag av egen 
erfarenhet vet att det kan ta tid att ordna med papper och dylikt när det gäller just 
spansktalande länder. Väl framme i Madrid bodde jag på hostel i ca en vecka. Det tog mig ca 
tre dagar att få ordning på alla mina papper från universitetet. De sköter allt för hand i 
princip så man får räkna med att få ett brev med en signatur och stämpel från någon för att 
sen gå till andra sidan campus och lämna det till någon annan.  
Man får också räkna med att sköta det mesta själv. Till exempel fick jag gå med ett brev från 
universitetet till det sjukhus jag skulle vara på och försöka hitta någon dam som hade ett 
kontor i en liten vrå av sjukhuset. Väl där förstod hon inte alls varför jag var där och vad hon 
skulle göra med mig. Men de flesta var ändå väldigt hjälpsamma och hon ordnade så jag fick 
träffa klinikchefen för internmedicin. Han i sin tur ordnade så jag fick träffa någon viktig 
läkare på ortopeden och det hela löste sig till slut.  
Man kan inte räkna med att deras system är som i Sverige, i Madrid sköttes inget 
elektroniskt vilket gjorde att allt tog väldigt mycket längre tid, men på något sätt blev det 
ändå rätt till slut. 

Boende i Madrid är egentligen inte så svårt. Det finns en hemsida som heter 
www.idealista.es som i princip alla studenter använder sig av för att hitta boende. Sidan 
finns även i en engelsk version. Jag har haft ganska mycket otur när det gäller boende 
(dåliga, opålitliga hyresvärder etc) men det är ju en del av erfarenheten utomlands.. 
Däremot hade jag även tur i oturen då en väldigt nära vän till mig befann sig i Madrid 
samtidigt så jag spenderade nästan en hel månad hemma hos henne innan jag till slut 
hittade boende. Jag betalade 445 euro per månad för ett rum i en lägenhet som låg mitt i 
centrala Madrid (5 minuters gångavstånd till Gran Vía, tio minuter till Sol). Jag tycker absolut 
det är värt att betala lite extra för att bo centralt!  
Det finns också ett företag som heter erasmusflat och som har en hemsida som jag inte kan 
adressen till. Många använder sig av detta företag. Jag skulle rekommendera att inte göra 
det! De tar överpriser och lägenheterna är inte så jättefina (tittade på flera när jag var i 
Madrid). 

Jag började mitt utbyte med två veckors intensivkurs i Spanska som universitetet stod för. 
Första dagen skrev man ett nivåprov och sen blev man indelad i grupper utifrån ens resultat. 
Kursen var jättebra och jag kände verkligen att min spanska kom tillbaka. Jag har aldrig 
studerat spanska i skolan men jag gjorde T6 i Nicaragua och tog några lektioner där och 
spenderade sammanlagt 9 månader i latinamerika vilket innebar att jag hade en ganska bred 

http://www.idealista.es/


grund att bygga på. Man kan såklart inte påverka när kursen börjar och jag skulle 
rekommendera att man börjar praktiken efter att språkkursen är klar och inte göra båda 
samtidigt.  
Trots att jag ändå är ganska bra på spanska tycker jag att språket var ett stort problem 
ibland. Alla på sjukhuset förutsatte att man kunde prata spanska och jag kunde ibland märka 
av att vissa blev irriterade när jag inte förstod allt på en gång. Men sånt får man bara försöka 
vifta bort. Det kommer alltid finnas människor som inte för en sekund kan sätta sig in i andra 
människors situation. 

Min första praktikperiod var ortopedi. På ortopeden blev jag definitivt särbehandlad för att 
jag var Erasmusstudent. De andra spanska studenterna blev alla tilldelade en ST-läkare som 
handledare som de följde under hela sin praktikperiod. Jag däremot fick göra lite som jag vill. 
I början försökte jag ändå ”visa framfötterna” genom att ofta fråga om jag kunde få vara 
med på olika saker. Svaret blev alltid ”ja absolut, du får göra precis som du vill” men sen var 
det inget mer. Man fick ingen information om var saker och ting skulle hända eller vad jag 
skulle ha på mig och var jag kunde hitta olika saker. Jag fick leva ganska mycket på att det 
fanns andra studenter som var hjälpsamma. Eftersom jag var på Madrids stora 
universitetssjukhus var det väldigt många studenter där och det blev såklart lite konkurans 
om vem som skulle göra vad, etc. Som erasmusstudent på ortopedin fick jag finna mig i att 
vara längst ner i hierarkin, tex har jag inte fått stå vid såret vid någon ortopedisk operation 
överhuvudtaget.  
Det tar väldigt mycket energi att hela tiden försöka lära sig något och ibland bli lite 
motarbetad, men jag löste det hela genom att i princip bara hänga på akuten. Där kom det in 
många olika fall och ST-läkarna som var där tog sig alltid tid att förklara saker. Jag fick även 
göra mycket praktiskt som till exempel sy alla sorters sårskador,l reponera frakturer och 
gipsa.  

Min praktik på internmedicin var väldigt annorlunda från den på ortopeden. På ortopeden 
kunde jag komma och gå precis som jag vill men på internmedicin blev jag ofta behandlad 
som en av deras läkarstudenter. Vilket innebar att de förväntade sig att jag gjorde 
inskrivningar, ringde till lab, tolkade EKG och labsvar och inte lämnade praktiken förrän 
överläkaren gav sin tillåtelse. 
Nästan varje morgon höll någon ST-läkare ett föredrag och läkarstudenterna förväntades 
vara där och lyssna och anteckna. Vi hade också flera kliniska basgrupper i veckan där ett 
skriftligt svar skulle skickas in till klinikchefen . Man fick ett svar tillbaka från honom och sen 
diskuterade vi alltid fallen i grupp på fredagarna. 
Sista veckan fick varje student hålla en presentation på ett kliniskt fall som de hade stött på 
under sin praktikperiod.  
Internmedicinplaceringen var rolig men väldigt krävnade, både språkligt och 
kunskapsmässigt. 



Jag spenderade ca 30 timmar i veckan på praktiken. 
 

Resten av tiden gick åt olika aktiveteter som universitetet ordnade. Erasmus i Madrid är 
väldigt stort, det kommer många studenter från hela världfen (främst Italien, Frankrike och 
USA/Kanada) och det finns väldigt många aktiviteter flera dagar i veckan. Mitt universitet 
hade en väldigt bra organisation för utbytesstudenter och rent teoretiskt var det inte svårt 
att hitta vänner. Däremot är det mycket vanligare i andra delar av världen att studenter gör 
sitt utbyte kanske första eller andra året, vilket innebar att majoriteten av alla 
utbytesstudenter var runt 19-20 år. Detta kan ju vara både positivit och negativt men jag 
kunde ibland känna mig väldigt gammal i vissa sällskap. 
I Madrid har de precis startat ett fadderprogram där man elektroniskt kunde ansöka om att 
få en fadder och om det fanns faddrar blev man tilldelade en. Jag gjorde aldrig det men 
några av mina vänner gjorde det och var jättenöjda. Nu i efterhand önskar jag ändå att jag 
hade ansökt om en fadder för jag tror att det hade varit en bra väg in om man vill umgås 
med spanjorer än bara utländska studenter. 
 
Budgetmässigt tycker jag att jag klarade mig väldigt bra. Jag klarade mig på CSN trots att jag 
åt ute väldigt ofta och hade en hyra på 445 euro. Däremot blev det att jag ibland använde 
mig av mer pengar utöver CSN, till exempel när jag gjorde resor i Spanien. 

Mitt bästa minne från mina utlandsstudier är absolut min resa till Granada. Jag och en 
kompis åkte iväg över en helg och det var det bästa jag gjort! Madrid är en väldigt stor och 
levande stad och ibland kan det vara skönt att komma ifrån allt liv. Spanien är en sånt 
historiskt land och Madrid är ju en av de yngre städerna. Jag rekommenderar verkligen att 
man tar sig tiden att utforska städerna runtomkring. Jag åkte även till Toledo tillsammans 
med universitetets erasmusnätverk och det var också väldigt roligt och intressant!  
Andra bra minnen är när jag firade min 25årsdag i min lillalägenhet med alla som jag lärt 
känna under utbytesstudierna. Det var så kul att se att alla kom och hade jättekul. 

Lite tips till andra som ska till Madrid: 

1. Ta god tid på dig med att hitta lägenhet, det finns jättemånga och man måste inte ta 
första bästa bara för att. Våga ringa runt och titta på flera. Själva boendet är en 
väldigt stor upplevelse med utbytesstudierna. Titta runt på idealista.es innan du åker 
ner och släng iväg några mail. 

2. Ta med läkarrock och ett opställ från Sverige. Det går oftast inte att få på sjukhuset. 
3. Räkna med att du får ordna med alla papper och så själv.  
4. Räkna med att saker och ting tar otroligt lång tid och att du kan finna dig själv med 

att vänta utanför en operationssal i fem timmar bara för att lämna över ett 
handskrivet brev till en läkare. 



5. Räkna inte med att någon på sjukhuset kan prata engelska, eller att de alltid har tid 
att förklara saker på långsam spanska. Försök förbereda dig språkmässigt så mycket 
som möjligt innan du åker ner. 

6. Gör många resor inom landet! Spanien är ett fantastiskt land med sån varierande 
miljö och det är verkligen värt att lägga ner pengar på att åka till andra ställen. 

7. Lev inte snålt! Detta är en once in a lifetime experience och man ska maxa! Till 
exempel är Spanien ett matland och jag ångrar inte alla pengar som jag lagt ner på 
att äta ute. 

Den svåraste frågan att svara på är den sista. Huruvida jag skulle rekommendera andra 
att åka på utbyte. Om du vill bli bra på spanska och tycker upplevelsen är viktigare än 
praktiken och om du tycker om att bo en storstad och festa då tycker jag absolut du ska 
välja Madrid! Jag ångrar inte att jag åkte till Madrid men själva praktiken var väldigt dålig 
och man blev inte alltid så bra bemött.  
Däremot har jag lärt känna otroligt många människor och jag har upplevt saker som jag 
aldrig skulle uppleva i Sverige och jag har haft riktigt kul! 

 

 

 
Jag och det ”svenska gänget” är på väg ut efter förfest hemma hos mig. 

 



Jag och mina ”room mates”. Teri från England, Chloe från Frankrike och Alixia från 
Frankrike 

 

Medicinska fakulteten. 



De svenska chokladbollarna är väldigt populära bland spanjorer och andra nationaliteter! 

 

Språkkursen som bestod av mestadels italienare. 



Resa till Toledo med ESN (studentorganisationen för alla utbytesstudenter) 

 

Weekend till Granada. 


