
 RESERAPPORT – Alexander LÄK T 9 våren 2013 
 
1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
 
Jag åkte till Universidad de Complutense, Spanien(Madrid) 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Här gjorde jag termin 9 och jag stannade i Madrid i 13 veckor 
 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
 
Jag tillgodoräknar mig Ortopedi 4 veckor och Internmedicin 8 veckor 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
 12 veckor praktik dvs all praktik under termin 9 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
 
40 timmar i veckan. 
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag valde att fixa boende på egen hand till en ganska dyr kostnad ca 5600 kr i månaden men bodde 
då i eget rum med badrum och kök centralt i La Latina 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
 
Jag hade en ganska bra spanska innan jag åkte ner. 
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
 
Utmaningen att ställa sig på  Akuten i ett annat land och mötet  med en helt annan kultur. 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
 
Det är ett ganska hårt klimat på sjukhuset och man förväntas att förstå snabbt och det kan kännas 
som att dom inte har så mycket förståelse för de svårigheter man har i början. Att inte äta något från 
0800 till kl 1400 är svårt i början... 
 
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 ca 1 vecka innan jag började med praktiken. Inget var ordnad utan man fixade allt själv 
som att kontakta ansvariga på klinik osv. Tiden behövs för att ordna ett möte med Erasmus ansvarig 
på skolan. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Resan finansierades via stipendiet och CSN jag tycker att de pengarna räckte väl. 
 



 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Inget som helst mottagande det är helt upp till dig själv att ordna allt. Ingen fadder eller 
introduktionsprogram. 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Öva på spanskan och dess termer. Ett tidigare tips som jag läste på en annan reseberättelse är att 
ladda hem/köpa tv-serier på spanska typ House, ER , Grays det är ett riktigt bra tips för att snappa 
upp termer innan placeringen. 
 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Ta med en läkarrock studenter i Spanien har sina egna rockar och får ingen från sjukhusen. 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
 
Ja, för upplevelsen, eftersom ingen tar ansvar för dig så tvingas du ordna allt  själv vilket kan vara 
en väldigt nyttig upplevelse. 

 
 
17. Övrigt: 
”Alla ” studenter på praktik får en manual där det står allt man behöver veta på praktiken. Skaffa 
den genom att begära den från biblioteket på sjukhuset. 
 

    (Läkarrock från hospital doce de Octubre) 


