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1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 

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

Universidade do Porto, Porto, Portugal. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9. Var där totalt 4 månader, inkl språkkurs i portugisiska. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Innan mina kliniska placeringar började gick jag en 3 veckor lång språkkurs i portugisiska 
(Erasmus Intensive Language course), eftersom jag inte kunde någon portugisiska sedan 
tidigare. Därefter tog 12 veckors klinisk praktik + 1 veckas självstudier vid. Den kliniska 
praktiken bestod av 4 v Ortopedi, 2 v Lungmedicin, 2 v Njurmedicin och 4 v Primärvård 
(vårdcentral). Alla placeringar utom primärvård var förlagda till Hospital São Jõao, ett av 
stadens sjukhus. 
 

t 
 

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” 
I skrivande stund har jag inte fått besked om slutgiltigt tillgodoräknande, men det som 
avtalats före utbytet var att i princip hela terminen skulle kunna tillgodoräknas. Detta 
innebär att även teoriblocken som jag inte läste i Portugal utan läste in helt på egen hand 



utifrån mina Linköpings-klasskompisars anteckningar och föreläsningskompendier 
tillgodoräknas. De placeringar som förmodligen kommer tillgodoräknas är: 
- Ortopedisk placering 4 veckor 
- Internmedicinsk placering 4 veckor 
- Primärvårdsplacering 4 veckor 

 

 
 

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

Ca 30 h/vecka på klinisk placering. Men det var ganska mycket upp till mig själv att se till att 
jag uppnådde dessa timmar. Ofta fick jag själv vara ganska så framåt och utåtriktad och fråga 
aktivt om det gick bra att vara med på olika pass. Oftast så var det ingen som hade särskilt 
stor koll på att jag var där eller när jag var där (vilket faktiskt kunde vara lite frustrerande). 

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

Jag bodde inneboende i ett rum hos en medelålders portugisisk kvinna. Hon (och hennes 
hund) bodde själv på första våningen, och på andra våningen hade hon 4 rum för uthyrning. 
Dock var det största delen av tiden bara jag och en tjej till som hyrde, så 2 rum stod tomma. 
Vi hade eget badrum på övervåningen, och delade kök med vår hyresvärd en trappa ned. 
Kostnaden var ca 2500 kr/månad (inkl el, vatten och trådlöst internet. Elen stod dock för en 
stor del av ovan nämnda kostnad eftersom elen var hutlöst dyr, grundhyran var egentligen 
bara ca 1700). Således var kostnaden en stor fördel med detta boende. En annan stor fördel 
var det geografisk läget.  Jag bodde i närheten av en metrostation som heter Marquês. 
Området där jag bodde kändes tryggt och säkert (och var också ett relativt säkert område 
enligt min portugisiska vänner och min hyresvärd). Mitt boende låg mitt emellan sjukhuset 
(Hospital São João) och centrum, och det gick att promenera på 20 minuter till båda dessa. 
Det fanns också mycket goda kommunikationer nära huset, 5-10 min till metro (Marquês) 
och bussar precis utanför huset. Även hållplats för nattbuss fanns på 5 minuters avstånd. Jag 
var aldrig rädd när jag tog mig hem själv på natten, vilket jag tycker var otroligt mycket värt. 
 
Själva boendet som sådant hade både fördelar och nackdelar. Det var ganska slitet och dåligt 
ventilerat, varför det var väldigt fuktigt inomhus när det inte var sol ute. Då det blev soligare 
och varmare utomhus så torkade detta upp inomhusluften också, så fukten var ett problem 



”bara” ca de 2 första månaderna. Det var också väldigt kallt inomhus, då jag till en början 
helt saknade uppvärmning (bottennoteringarna låg på 13 grader inomhus när jag vaknade 
om morgonen). Jag tog sedan ett snack med min hyresvärd och fick ett element, vilket 
gjorde livet så mycket enklare! (Och månadshyran ca 700 kr dyrare, men det var det lätt värt 
för min del). Att bo inneboende hos sin hyresvärd hade både fördelar och nackdelar. Hon var 
otroligt gullig och hjälpsam, men lämnade oss ändå ostörda, så det blev aldrig ”för mycket”. 
Man fick lite portugisisk kultur ”på köpet” vilket man inte fått om man bara bodde med 
andra utbytesstudenter. Det hände ganska ofta att hon lagade någon typisk portugisisk mat 
och bjöd oss på, och hon ”levererade” då och då apelsiner och grödor från sin systers 
trädgård på landet. Dessutom tog hon sig tid att visa mig hur jag bäst kunde promenera till 
sjukhuset, närmaste matbutiker, var man kunde handla de bästa färska grönsakerna/frukten, 
slaktaren där man kunde köpa det bästa köttet osv. Men att bo hos sin hyresvärd innebär ju 
förstås också att man måste visa lite mer hänsyn än om man bara bor med andra 
hyresgäster, eftersom det var hennes hem man bodde i. Till exempel så var det inte så enkelt 
att bjuda hem folk hursomhelst. Fester hade vi till exempel alltid hos någon annan. Men 
detta var också en fördel tycker jag, då det alltid var lugnt och skönt hemma hos mig. Jag vet 
en del hus där det bodde bara studenter, och där det alltid var någon som hade fest. Jag 
föredrar att själv välja när jag vill gå på fest, och kunna komma hem till ett lugnt ställe när jag 
vill det. 

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

Jag kunde inte ett ord portugisiska innan jag åkte. Och, ja, visst var det ett problem. Mer än 
en gång under dessa månader frågade jag mig själv ”hur i hela friden kunde jag välja att göra 
praktik i ett land där jag inte kan språket?!”. Jag visste visserligen från början att det var lite 
galet och inte skulle bli enkelt, så jag var inte förvånad egentligen. Det som däremot 
förvånade mig var att endast en del av läkarna pratade engelska. Jag startade visserligen 
med en intensiv språkkurs i portugisiska (och den var verkligen intensiv), vilket gav mig i alla 
fall ett litet ordförråd. Men för att mina placeringar skulle fungera krävdes dock också att 
den handledande läkaren kunde göra korta sammanfattningar på engelska. Jag kunde 
efterhand snappa upp en del av vad patienterna sa, men behövde fortsatt få bekräftat att 
jag förstått det rätt (genom komplettering på engelska via handledaren alternativt via 
hjälpsam portugisisk läkarstudent som hade praktik på samma ställe). Mycket på grund av 
språket, men också på grund av kulturella skillnader, så var jag mycket mer passiv under 
mina placeringar än vad jag troligen skulle varit på motsvarande placeringar i Sverige. 
Självklart så kunde jag överhuvudtaget inte ägna mig åt att på egen hand föra journaler. Inte 
heller kunde jag ta en ordentlig anamnes på en patient på egen hand. Detta var såklart ett 
stort hinder, och frustrerande. Jag försökte istället att fråga mina handledare så mycket som 
möjligt på engelska, och dessutom försöka gör så mycket praktiska statusar osv. som möjligt 
(dvs. sådant som inte är språkberoende). 

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Jag har massor med otroligt fina minnen från den här terminen. De flesta är relaterade till 
det sociala livet, och alla människor jag lärde känna varav flera nu är mycket goda vänner. 
Jag har nu vänner spridda över hela Europa och till viss del också resten av världen. Porto är 
en fantastiskt vacker stad som har fått en särskilt plats i mitt hjärta, både på grund av att den 
är så vacker och gemytlig, men också tack vare alla fina minnen jag har därifrån. Jag ångrar 
inte en sekund att jag åkte på min utbytestermin, trots all frustration på kliniken, och trots 
språkförbistringar, så har det varit en otroligt fin och värdefull erfarenhet. 
 

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



Språket var en källa till mycket frustration (se mitt svar fråga 8), men också själva 
organisationen (eller bristen på organisation) under de kliniska placeringarna. Det varierade 
mellan mina olika placeringar, men vissa perioder (särskilt ortopediplaceringen) innebar att 
jag lade den första timmen varje dag (minst) på att gå runt och leta efter läkare på sjukhuset, 
och ofta hade jag från början inte ens ett namn på den som skulle handleda mig den dagen. 
Jag visste inte alltid om/när jag skulle vara på operation, akuten eller något annat ställe. För 
mig var det otroligt frustrerande att inte ha ett schema, och att det inte fanns någon som 
egentligen förväntade sig att jag skulle vara på en viss plats en viss tid. Vissa (ett fåtal) 
timmar var schemalagda tillsammans med andra portugisiska studenter, men då jag 
behövde fler kliniktimmar än dem så fick jag försöka fylla ut resten på egen hand. Jag 
upplevde det som att ingen riktigt visste att jag skulle vara på kliniken dessa veckor, att det 
inte fanns en fungerande huvudansvarig handledare. 
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du 
att du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag kom dit några dagar innan språkkursens start. Det var lagom tycker jag. Om jag hade haft 
möjlighet – vilket jag dock inte hade, då jag var tvungen att resa hem för att skriva 
terminstentan – hade jag däremot hemskt gärna stannat i några veckor efter att mina 
klinikplaceringar var avslutade. Vid det laget hade man så många vänner där, och dessutom 
hade det börjat bli sommar. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Genom vanligt CSN (bidrag + lånedel). Utöver detta fick jag erasmusstipendiet. Detta täckte 
gott och väl alla omkostnader inkl flygbiljetter t o r. Allting var dessutom lite billigare i 
Portugal än i Sverige, så man kan lätt säga att jag kunde leva rätt så gott på de pengar jag 
hade och dessutom fick jag pengar över. Det hade säkert fungerat att ta en lite mindre 
lånedel på CSN den här terminen. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Min språkkurs hölls av en annan fakultet (ISCAP), dvs. inte den medicinska fakulteten, och 
under språkkursen fick vi ett otroligt fint mottagande. Jag hade faddrar under den här 3 
veckor långa språkkursen, och de hämtade mig på flygplatsen då jag anlände (otroligt 
mycket värt!) samt ordnade många aktiviteter för oss som läste språkkursen. De svarade på 
alla frågor och var allmänt hjälpsamma. Efter dessa tre veckor, då jag började på min egen 
fakultet, blev det andra bullar. Där fanns inget introduktionsprogram, inga faddrar, 
ingenting. In i det sista visste jag inte ens vart jag skulle ta vägen min första dag. Jag tycker 
det var väldigt synd, då det gjorde att jag nästan inte lärde känna några studenter alls på min 
egen fakultet, och jag träffade nästan inga andra utbytesstudenter på min egen fakultet 
heller, trots att jag vet att de existerade. Det var således ganska så ensamt på sjukhuset och 
medicinska fakulteten. Det var synd, men jag hade mitt sociala liv på annat håll så det gick 
ingen nöd på mig. Det byggde helt och hållet på det gäng jag träffat genom språkkursen, vi 
blev väldigt tighta, som en liten familj, och hittade alltid på saker ihop då jag inte var på 
kliniken. Vi var från en blandning av fakulteter, och jag var den enda från medicinska 
fakulteten. 
 

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



En bra idé är att ha lärt sig språket så mycket som möjligt innan avfärd, om man har tid och 
möjlighet. 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Varma kläder till vintermånaderna. De första månaderna ca januari-mars var rätt kalla, 
speciellt inomhus! Det beror förstås på hurdan uppvärmning du har där du bor, men 
generellt så har portugiserna inte den svenska typen av uppvärmning av sina hus. Så kallare 
än inomhus kan man räkna med att det blir, frågan är hur många grader. Min bottennotering 
var 13 grader inomhus, men jag hade det extremt kallt… 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, utan tvekan!! Porto är en helt underbar stad! Det kommer att innebära mycket 
frustration på kliniken, men det är också en del av erfarenheten tycker jag, att se 
skillnaderna (respektive likheterna som naturligtvis också finns) gentemot den svenska 
sjukvården, att få lite perspektiv. Det blir en väldigt annorlunda klintermin. Kanske hade jag 
fått med mig mer medicinska kunskaper om jag läst termin 9 i Sverige, men jag har istället 
fått en unik erfarenhet som inte går att plugga sig till. Det är väldigt nyttigt att liksom kasta 
sig ut på egen hand på detta viset. Dock hade det helt klart varit en stor fördel att kunna 
språket någorlunda. Om man kan portugisiska finns det ingenting att tveka på, åk till Porto! 
Om man inte kan språket från början får man förbereda sig på att lära sig så mycket som 
möjligt innan man åker och när man är där, samt förbereda sig på den frustration det 
kommer innebära. 
 
Den tid du inte är på klinik eller pluggar kommer att vara underbar! Porto är som sagt en 
fantastisk stad och det finns mycket att göra när man är ledig. Stranden (havet), surfing, 
portvinsprovning, måndagskvällar vid Ribeira, middagar med nya vänner, utflykter till olika 
närliggande platser, ljumma kvällar utanför Piolho, och så olika klubbar. Och är det fint väder 
så kan man helt enkelt bara hänga i någon av de parker som finns, njuta av utsikten nere vid 
floden Douro och vid den upplysta bron vid Ribeira på kvällarna – magiskt! 

 
 



17. Övrigt: 
Jag är hemskt tacksam att ha haft den här möjligheten! Den här terminen har givit mig  
vänner och minnen för livet. Ett ”gott” tecken är väl att jag grät på flyget hem därför att det 
varit så jobbigt att ta avsked av Porto och alla nya vänner jag fått. 

Om du vill ha en annorlunda termin, gör ett utbyte! Det är nu, medan du är student, som du 
har chansen att göra det! 
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