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Kurser 
Mitt utbyte motsvarade termin 10 på läkarprogrammet. Upplägget för läkarutbildningen 
i Bergen är annorlunda så att jag fick snickra ihop mitt eget utbyte vilket i första hand 
innebar mycket klinik. Däremot hade jag möjlighet att delta vid ordinarie undervisning 
för studenterna i Bergen inom respektive ämnesområde. 
 
Praktik 
 Neurologi 4v 
 Psykiatri 4v 
 Geriatrik 4v 

 
Termin 10 är av flera skäl en bra termin att göra utbyte på. Dels så är 
klinikplaceringarna i Linköping och omnejd ofta hårt belastade och med flera undantag 
har många av placeringarna dålig kvalitet. Inledningsvis kan man säga att jag hade 
väldigt bra praktik samtidigt som jag hörde mycket negativt från mina kursare hemifrån. 
Generellt sätt kan man säga att man blir väl omhändertagen på sina placeringar. Det är 
nog en fördel att vara svensk eftersom kommunikationen inte blir så svår som för andra 
studenter. En annan fördel med mina placeringar var att jag nästan var enda student. 
Det kan låta tråkigt, men det innebar att jag fick göra nästan vad jag ville utan 
’konkurrens’ från andra studenter. Det beror till stor del på att upplägget i Bergen är 
annorlunda och de har få studenter som är placerade på sjukhusen över längre tid. 
 
Neurologen på Haukeland Sykehus i Bergen är en av norra Europas största neurologiska 
kliniker. Det innebär att de har all neurologisk verksamhet man kan tänka sig och du får 
se mycket. Jag tog tillfället i akt och gick mellan olika avdelningar och mottagningar. Ett 
bra upplägg är att vara knuten till en avdelning under en vecka och följa patienterna, och 
därefter att gå på någon speciell mottagning på eftermiddagen, ex ALS-mottagning eller 
mottagning för ataxi eller mitokondriesjukdomar. Du får se många av de diagnoser som 
man endast läser om under undervisningen i Sverige.  
 
Den psykiatriska kliniken ligger på Sandviken Sykehus vilket är en 10 minuters bussfärd 
från centrum. Precis som neurologen är det är stor klinik och de har mycket att erbjuda. 
Det är svårt att engageras i kliniken eftersom bemanningen är bra, men å andra sidan 
finns därmed mycket tid för handledning. Det bästa är att vara på akutpsykiatrisk avd. 
 
Min geriatriska placering gjorde jag på Haraldsplass Diakonale Sykehus vilket i stort sätt 
är som ett stort lasarett med genomgripande tyngd på geriatrisk vård, ett geriatriskt 
sjukhus kan man säga. De har en otrolig kompetens och tar uppdraget på stort allvar. Till 
skillnad från Sverige är geriatrik i Norge en internmedicinsk specialitet, vilket innebär 
att man anar en något högre kompetens. Jag var oerhört imponerad av den geriatriska 
vården. 
 



Antalet timmar på praktik varierade något beroende på vilken placering jag hade. Jag 
tyckte däremot att jag blev väl omhändertagen och hade själv önskan om att ha bra 
kliniska placeringar så för mig blev antalet timmar jämförbart med en vanlig 
arbetsvecka, ungefär 35 timmar per vecka. Däremot var upplägget flexibelt. 
 
Bostad 
Jag ordnade egen bostad eftersom jag har personliga kontakter i staden. Bergen är en 
dyr stad att bo i och ett vanligt studentboende kan kosta mellan 4000 och 6000 NOK per 
månad, oftast i korridor eller kollektiv. För utbytesstudenter blir man däremot erbjuden 
boende på studentkorridor, vilket flera av de andra utbytesstudenterna hade accepterat 
och till min kännedom var de nöjda med det. 
 
Språk 
Jag hade innan utbytet började ganska hyfsade kunskaper i norska och det blev därmed 
inget större hinder för mig. Men generellt kan man säga att det är ett mindre problem än 
man tror. De är oftast bättre på att förstå svenska än vad vi är på norska och man vänjer 
sig fort vid språk och dialekter. I de fallen där man missförstår varandra så är det oftast 
med humor.  
 
Bästa minne 
Något av det mest fantastiska med utbytet är Bergen som stad och dess omgivning. Mina 
bästa minnen från Bergen är en kombination av att vara i en studentmiljö som erbjuder 
kulturella evenemang och nära tillgång till natur. Det är inte många städer som erbjuder 
fjällvandring på förmiddagen och konserter på kvällen, utan att det känns ansträngande 
eller märkvärdigt. 
 
Frustrerande situationer 
Relaterat till utbytet tyckte jag det mest frustrerande var att man vid några tillfällen sågs 
på som om man vore på semester och inte helt inkluderades i det kliniska arbetet. Det 
fick jag flera gånger försöka motarbeta genom att visa ett aktivt intresse. 
 
Relaterat till samhället så är det mest frustrerande utan tvekan för alla som kommer till 
Bergen regnet. Du ska vara glad om du är torr om fötterna en dag. 
 
Starten 
Jag var på plats en vecka innan starten, enligt eget önskemål om när starten skulle vara. 
Det krävdes flera dagar för att registrera sig, ordna behörigheter osv. Därefter hade jag 
emellan de fyra placeringarna ca 1 veckas intervall vilket gav mig tillräckligt med tid att 
läsa in mig på ämnen och förbereda mig teoretiskt. 
 
Pengar 
Jag fick bidrag och lån från CSN för mina veckor i Bergen. Dessutom fick jag en liten 
symbolisk summa från Nordplus. Sammantaget kan man säga att det inte räckte för 
uppehållet och jag fick betala mycket ur egen ficka. Jag hade rekommenderat att man har 
en bra inställning och en hyfsat stark ekonomi om man vill åka till Bergen, naturligtvis 
beroende på vad man vill göra. 
 
 
 



Mottagandet 
Det ordnas ett officiellt mottagande för utbytesstudenter i början av deras termin, men 
eftersom terminstiderna i Norge inte är synkroniserade med våra så kunde jag inte 
närvara. Utbyteskontoret hjälpte mig med att organisera min praktik när jag väl var på 
plats, men något särskilt mottagande fick jag inte.  Jag kände däremot att jag befann mig 
lite utanför systemet när jag ordnade mycket av utbytet själv. Jag tror däremot att de 
andra utbytesstudenterna som hade ett mer organiserat upplägg hade en bra miljö. 
Lyckligtvis hade jag ett eget socialt nätverk. 
 
Tips till framtida studenter 
Kom upp tidigt och var med på introduktion. Ha god kontakt med koordinatorer och 
kontakter. Träffa mycket folk, det är trevligt. Anslut dig till studentorganisationer som 
intresserar dig. Om du inte åker hem till teoriveckorna så be en äldrekursare att låna dig 
alla terminens föreläsningskompendier, så kan du gå igenom dem när du är borta. 
 
Att ta med 
Kostym om du ska vara där över 17 maj. Regnkläder, kamera och frilufts-utrustning. 
 
Rekommendera 
Ja, men man måste veta vad som väntar och ha inställningen att man ordnar saker på 
egen hand. 
 
Övrigt: Du är välkommen att kontakta mig om du har några särskilda spörsmål. 
 
Bilder: 
 

 
Molntäcke över Bergen en morgon. 
 



 

 
17 maj vid festplatsen i Bergen, med trevligt sällskap. 


