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Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag åkte till Universitat Autònoma de Barcelona 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där?   

Termin 9 från början av februari till slutet av maj. 

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?   

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 12 veckors praktik. 4 v ortopedi 
(mottagning +akuten), 2 v njurmedicin, 2 v karidologi, 4 v 
internmedicin på akuten 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? Allt (hoppas jag). 

Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till 
exempel ”pediatrik 5v” ”eller ”Advanced Immunology 8 credits”   

Se ovan 

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

Praktik var 30 tim veckan som i Sve. Vissa dagar var längre om det tex 
var en intressant operation. Självstudier som hemma. 

 7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen 
hand? Om ja, hur? Kostnad?   

Jag bodde i ett kollektiv med 6 andra spanjorer vid pl universitat. Jag 
hittade det på nätet. Det kostade 270 E i månaden. Det var kallt I 
början av februari!! (Öppna fönster/dålig isolering) Jag 
rekommenderar att bo med spanjorer istället för med 
Erasmusstudenter om man är intresserad av att lära sig spanska så bra 



som möjligt. Innan jag hittade bostad couch surfade jag. 

 8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?   

Jag kunde spanska innan jag åkte. Hospital San Pao är dock ett 
“katalanskt sjukhus”. Innan jag blev varm I kläderna och vågade be om 
det så var manga patientmöten och ronder på katalanska. Be dom 
prata castellano så att du hanger med! 

 9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Skön och ljummen vår. Spela basket och pingis i parkerna.  Bo i ett nytt 
land men annan kultur under 4 mån. 

10. Vilka situationer upplevde du som 
jobbiga/stressande/frustrerande? Berätta gärna om ett exempel 
relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället 

Utbytet med Barcelona är väldigt krångligt vad gäller byråkratin. 
Mycket onödigt pappersskickande hit och dit och man får stå på sig 
vad gäller när man ska börja, vilka placeringar man ska få göra etc. Vi 
var tvugna att börja en vecka senare än planerat och det fick vi kämpa 
för, de ville att vi skulle vänta 4 veckor.  

Värst av allt var när vi kom hem och UAB inte skickat over 
närvarorapporten som lovat. Vi hade alla underskrifter etc men 
sekreteraren på Hospital San Pao sa att en coordinator på UAB var 
tvungen att skriva under också, sekretraren bedyrade att vi kunde lita 
på att posten kom fram… men väl hemma I Sve har de ej sett röken av 
våra papper. 

 

Uppmaning ta dubbla kopior på närvaropapprerna från placeringarna 
och strunta I att skicka in dem till ansvarig på UAB att skriva under, 
detta var ej nödvändigt enligt Anna Sandelin. 

 



11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var 
det bra eller önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare?   

2-3 veckor. Rekommenderar att komma ner lite I förväg ffa för att vara 
säker på att få börja I utsatt tid. Åk ut till UAB och registrera dig samt 
till sjukhus och välj kliniska placeringar och se till att du får börja när 
du behöver! 

 12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt 
jämfört med att studera i  Sverige?  

CSN och stipendium. Typ som i Sve, kanske något dyrare med tanke på 
att man gjorde så mycket mer saker. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  (Fick du någon 
fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 
studenter vid terminsstart? Deltog du i det? 

Jag fick ingen fadder. Intro vecka ordnades, men den var ffa inriktad 
till studenter på UAB. Jag deltog på en del grejer. Häng på och lär 
känna folk att hänga och festa med! Sen på Sjukhuset  är det lätt att 
lära känna andra studenter, de är väldigt snälla och hjälpsamma!!! 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter 
om angående förberedelse eller studier?   

Det där med papprerna/intygen att ha med till Sve igen. Ta dubbla 
kopior även om UAB sager att de ska fixa allt! Försök hang med 
spanjorer, kul för språket och det kulturella utbytet. 

 

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

Spanska lexikon. 

 



16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  

Ja, absolut! 

17. Övrigt:   

Som sagt ett bra utbyte och kul stad! Mycket kriminalitet dock, hall I 
grejerna och ta aldrig med värdesaker till stranden etc. Men mycket 
krångel med det administrative, var man ska få göra placeringarna, när 
man ska få börja etc. 



 



 


