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Johan LÄK T 9 Barcelona våren 2012 
Reserapport efter utbytesstudier 
 
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? 
Jag läser på läkarprogrammet.  

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till UAB, ett av flera universitet i Barcelona i Spanien.  

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag var där i 16 veckor under termin 9.  

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Dels läste jag 3 veckors intensivkurs i spanska (ej via UAB). Dels hade jag praktik 4 veckor 
ortopedi, och 8 veckor internmedicin.  

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller 
”Advanced Immunology 8 credits” 
12 veckors praktik, 4 veckor på ortopedi och 8 veckor på internmedicinska avdelningar. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag hade praktik 30 timmar/vecka. 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag fixade boende själv via en förmedling som UAB gav information om. Förmedlingen hette 
rensa housing. Det kostade 400 euro i månaden. Då fick jag en topprenoverad lägenhet med 
fint kök, badum och egen ballkong mot en mycket typisk spansk liten gågata. Samt en person 
som kom och städade varje vecka. Lägenheten låg ett stenkast ifrån Palza Catalunya. Mitt i 
stan. 15 minuters promenad till havet/hamnen.  

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde spanska innan jag åkte till Barcelona. Att inte kunna katalan ÄR en begränsning. 
Inhämska katalaner talar katalan hemma och är mer öppna till andra som talar katalan. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne är all mat! Bättre än maten längre söderut i Spanien och bättre än maten i 
Madrid. Mycket färsk mat från havet ingår i den dagliga kosten. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Jag upplevde det som stressande att inte kunna katalan då de flesta patienter ville prata 
katalan på sjukhuset. Rent samhällsmässigt var det ibland jobbigt att alltid bli sedd som 
turist. En del människor som bor i Barcelona är rätt trötta på turisterna och kunde ha en trist 
attityd.   
Berätta gärna om ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 

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 var på plats 3 veckor innan start. Det var perfekt för att hinna få boende och lära känna 
sin nya situation i en ny stad. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade min resa via CSN. Samt med pengar från sparkapital och från stipendium. 
Rent ekonomiskt gick det inte alls åt mycket pengar jämfört med min tid i Sverige. Tvärt om! I 
Spanien har man en annan livskvalité för lite pengar och de pengasummor man normalt har i 
Sverige räcker betydligt längre i Spanien. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Välkomnandet från UAB var över förväntan. De är vana med studenter från hela världen. 
Dessutom är de flesta i Spanien ganska så nyfikna på Sverige och att vara svensk är inte en 
nackdel. Vi fick inga faddrar vilket inte var negativt. Information och välkomstaktiviteter 
arrangerades vilka jag deltog i. Det var lätt och ledigt med olika utflykter och aktiviteter. 
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Ja, förbättra dina spanskakunskaper. I och med att man inte kan katalan är det ännu viktigare 
att ha en fin spanskagrund. Det gör allt lättare. När man är på praktik skall man inte vara 
rädd för att visa framfötterna. Spaniorerna är inte vana vid att spanska medicinstudenter tar 
för sig som vi gör i Sverige. Men när man väl gör det är det aldrig något problem, de blir mest 
glada att se att man är engagerad. 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)?  
Varma kläder om man kommer på våren. Det är kallt! Kvällstid, nollgradit! 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, absolut. Barcelona har allt man kan tänka sig och lite till. Mat, kultur, uteliv, strand och fin 
natur. Rent erfarenhetsmässigt var det 100% värt det hela! Dessutom hamnade jag på ett 
jättefint sjukhus mitt i stan som var känt för god kvalitet.  
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