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Kristofer LÄK T 9 och T 10 – Universitetet i Oslo läsåret 2012/2013 
 
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? 
Läkarprogrammet 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Universitet i Oslo, Norge 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
T9 och T10, 12 veckors praktik var termin men jag var där september 2012 – augusti 2013 
(jobbade över sommaren). 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Praktik: 4v ortopedi, 4v lungmedicin, 4v reumatologi, 6v psykiatri, 2v geriatrik, 2v neurologi 
och 2 primärvård. Jag var med på lite föreläsningar och praktisk träning motsvarande 
clinicum på HU. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
T9: 4v ortopedi, 4v lungmedicin och 4v reumatologi, T10: 4v psykiatri, 2v geriatrik, 2v 
neurologi och 2 primärvård. Jag åkte till linköping mellan terminerna och gjorde KUA-
placering under T9 som jag sedan kunde tillgodoräkna mig på T10. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Varierade men minst 30h/vecka 4 dagar i veckan (krav från Linköping). När det var 
föreläsningsperioder så var det varierande men oftast heldagar 4 dagar i veckan med en 
studiedag. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Ordnade boende på egen hand genom www.finn.no. Hyrde ett rum i en lyxig/central 
lägenhet i Homansbyen som en norsk läkarstudent hyrde ut för 7000NOK och då ingick 
internet, el och hur mycket ved som helst(till öppna spisen i vardagsrummet). Man kunde 
dock anmäla sig till oslo universitet i samband med att man tackade ja till platsen så kunde 
dom hjälpa en att ordna en studenthybel. Tror dom låg kring 5000-6000NOK i pris. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Förtsår norska bra sedan tidigare. Var vissa norska ord som jag inte förstod då jag var på 
praktik som jag fick fråga om. Tycker absolut inte språket var ett problem. I Oslo är dom 
väldigt vana vid svenska och dom som kommer från Oslo pratar ingen svårförståelig norsk 
dialekt. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

http://www.finn.no/
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Påsklovet då jag åkte med några norrmän till fjället och åkte mycket längdskidor. En 
världskupptävling i längdskidor på Holmenkollen (Oslo). Fick ett bra sommarjobb inom 
psykiatrin genom min handledare på psykiatriplaceringen. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Oftast så var det inte ordnat någon handledare åt mig för dagen utan man fick hugga tag i 
någon på morgonen och fråga om man kunde följa med. Tyckte det kunde vara lite jobbigt 
ibland. 
Hon som ordnade placeringarna för mig var svår att få tag på. Alla placeringar var inte 
ordnade på förhand. Fick alla placeringar de lovat dock. 
Jag fick skriva omtentorna på LIU eftersom jag inte blev färdig med terminerna i Oslo i tid till 
ordinarie tentamen. 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Kom ca 2v innan och bodde hos en kompis i Oslo samtidigt som jag letade boende. Tycker 
det var lagom. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Gick åt mycket mer pengar än i sverige. Ekonomiskt sätt är det ingen bra idé att studera i 
norge. Mitt boendet kostade ju 7000NOK i månaden men det går att hitta för runt 5000. 
Sedan så kostar månadskort för lokaltrafik 400NOK/månad. Mat och dryck är dyrare i Norge 
än Sverige. Jag fick använda mycket sparpengar för att finansiera utbytesstudierna i Oslo.  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Man fick anmäla om man var intresserad av fadder men detta gjorde inte jag. Dock så 
fungerade den norska läkarstudenten som jag bodde med som fadder för mig. Nu i efterhand 
så kanske jag skulle ha gjort bäst i att anmält intresse för fadder. Det ordnades introduktions 
möten där det bland annat bjöds på pizza för utbytesstudenterna (inte specifikt för 
läkarstudenter) när vi var på plats. Sedan så erbjöds det välkomstceremoni med rundturer på 
stan etc. men det var ca 1 månad före min praktik började så jag gick inte på det. Det var 
aldrig några specifika välkomstmöten för just läkarstudenter som gjorde utbyten. När jag 
läste T10 frågade jag koordinatorn om fick gå med i T8ornas klass på UIO och vara med på 
deras föreläsningar / basgrupper / praktik etc. Den klassen var trevlig och mycket 
välkomnande. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Om du skall ordna boende på egen hand så var ute i god tid. Det var lätt att hitta boende i 
kollektiv men kan ju ta lite tid att hitta något man trivs med. Jag gick på kanske 10 visningar 
innan jag blev nöjd (och fick boendet). Lättaste är ju helt klart att ta hjälp av universitetet så 
dom hjälper en att ordna boende. Sedan finns nordic guesthouse för 5000NOK/månad men 
där bor nog majoriteten svenskar. 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Åker man till oslo så kan man ta med sig skidor/snowboard/skriskor på vintersäsongen. Man 
kan gå i full utrustning till närmaste t-bana och sedan åka 20-30 min till utförsåkning på 
tryvann eller längdskidåkning på flera ställen. Norge är längdskidåkningens mecka. Det finns 
skridskobanor mitt i centrum. Vandringsskor är också bra att ha om man vill ta t-banan till 
Songsvann för att gå i skogen och plocka svamp på hösten. 
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16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, men räkna med att det blir dyrt och krångligt.  

17. Övrigt: 
Var beredd på att praktiken blir besvärligare. Jag upplevde att man på praktiken får visa 
framfötterna och ta egna initiativ lite mer än på HU dvs. om man på praktiken vill få gjort 
praktiska saker och ta egna patienter. Verkade som läkarna i Oslo generellt var mindre vana 
vid att vägleda studenter. Men jag fick undersökt många patienter och gjort mycket praktiskt 
(sprutor/injektioner, suturer, intubation, sonder, KAD, LP etc.). På geriatriska avdelningen 
fick jag ha egna pasienter. 

 

 
Världskuppen i holmenkollen. Norrmännen bor i tält i skogen och festar hela helgen. 
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Längdskidåkning uppe på ”kollen”. 


