
 

 
 
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 
Hans T9, LÄK Köpenhamns universitet våren 2012 
 
 
Ett krav för att kunna tillgodoräkna sig utbytet är att du skriver en reserapport om dina studier 
utomlands. Du får gärna använda dig av följande frågor för att rapportera till HU International (skriv i 
så fall frågorna innan du svarar på dem så att studenter som läser förstår vilka frågor du svarar på!).  
För att kunna få rapporten godkänd, vill vi gärna att du svarar på dessa frågor på ett seriöst och 
komplett sätt, och att du, i rapporten, infogar minst 2 foton som representerar utbytet bäst, både 
studiemässigt och socialt (skicka inte bilderna separat utan infoga dem i rapporten för att underlätta 
webbpubliceringen).  
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Köpenhamns Universitet, Danmark. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9. Hela terminen. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Kliniska placeringar inom internmedicin, ortopedi och antestesiologi. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
5 veckor ortopedi, 5 veckor internmedicin (kardiologi och lungmedicin) samt 2 veckor 
anestesiologi. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Ca 35. Man slutar lite tidigare i Danmark – cirka kl 15. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Hyrde lägenhet i andra hand av dansk medicinstuderanade i Christianshavn, vilket är väldigt 
centralt. Ordnade på egen hand. Kostade cirka 3000 dkk. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Kunde förstå danska utan större problem redan tidigare. Upplevde mer att danskarna hade 
svårare att förstå svenska än tvärtom, men man lär sig att ersätta vissa ord. Så språket var 
inga problem. Värre för andra utbytesstuderande från andra länder som inte fick ut så 
mycket av placeringarna pga komunikation endast på engelska. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Är generellt väldigt nöjd med både placeringarna men även själva Köpenhamn som stad. 
Bästa minne - kanske på helikopterplattan på taket på Rigshospitalet med utsikt över hela 
Köpenhamn och delar av Sverige. Såklart även trevligt att träffa andra medicinstuderande 
från olika delar av Europa. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Upplevde inga direkta sådana situationer. Danskarna är kanske lite mer raka och direkta i sitt 
sätt att uttrycka sig men det är endast positivt och lite av själva charmen tycker jag. 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
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Jag pendlade från Malmö precis i början och fanns inte på plats i Köpenhamn innan 
studiestart. Vet dock att det fanns språkkurs i danska som hölls tidigare, vilket säkert kan 
vara en fördel att gå om man är lite osäker på språket. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Allting är en aning dyrare i Danmark än i Sverige pga valutakursskillnader. Lunchen på 
sjukhusen är dock subventionerad och därför billigare än 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?) 
Fick tilldelat mig en mentor som var väldigt hjälpsam och trevlig. 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Ordna med bostad i god tid. Universitetet tillhandahåller listor med privata hyresvärdar som 
hyr ut rum i större lägenheter, vilket flera andra utbytesstudenter var nöjda med. 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Nej. 

15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Helt klart! Köpenhamn är en väldigt trevlig stad och placeringarna på sjukhusen var också 
mycket bra. Om man behärskar språket så finns mycket möjlighet till självständigt arbete 
med att ronda patienter, ta emot egna patienter på akuten, skriva journaler osv.. 

16. Övrigt: 
 
 
 

 
Christianshavn  



 

 
 
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 

 
Rigshospitalet ”Riget”. 


