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 Jag har precis avslutat en termins utbytesstudier vid Autonoma universitetet av Barcelona (UAB). 
Mina praktikplatser har varit ortopedi 4 veckor (traumatologi) och internmedicin 8 veckor 
(endokrinologi 3 veckor, hematologi 3 veckor, reumatologi 2 veckor). Alla veckor har täckts av mitt 
learning agreement och kan därför tillgodoräknas när jag kommer hem.  
 
Tidsschemat på de olika praktikplatserna varierade men kan ändå sammanfattas med att man börjar 
dagen kring 8.30-9.00 med morgonmöte där alla läkare inom exv hematologi närvarar. Här diskuterar 
specialiststudenterna (sp: residentes) de olika inneliggande patienterna, vad som planeras och vad 
som ska ske under dagen. Därefter fördes en diskussion om lämplig handläggning. När läkarnas 
morgonmöte var avslutat rondade specialiststudenterna avdelningen. När detta var slut gick jag som 
medicinstudent till mottagningen och gick bredvid en av läkarna under resten av dagen. Sammanlagt 
har jag varit där 5 dagar i veckan, mer än 30 timmar. 
 
Under min tid i Barcelona har jag bott i det område som ligger närmast vattnet och som heter 
Barceloneta. Därifrån är det enkelt att ta sig till och från centrum och sjukhus med antingen buss, 
metro eller cykel. Min bostad hittade jag på hemsidan www.idealista.com men det finns även andra 
sidor som exv www.loquo.com. Det finns gott om bostäder och ett tips att du kan alltid flytta från din 
första bostad om det är så att du inte trivs efter några veckor. Viktigt att tänka på när du tittar på 
bostaden är om det finns ett fönster i ditt rum, om det är ett interiort (mot innergård, ventilation) 
eller exteriort (mot gatan) fönster och om det finns ett vardagsrum. Jag har delat en lägenhet med 
fem andra personer där jag var den enda ERASMUS-studenten. Hyran var 400 euro där allt var 
inkluderat. Normalpris på ett rum i Barcelona är runt 320-300 euro, allt beror på hur komfortabel 
man vill vara. Jag ville bo nära stranden och därför fick jag betala därefter.  
 
Innan jag åkte hade jag läst spanska under högstadiet och gymnasiet samt tagit en spanskakurs på 6 
veckor. Det underlättar mycket om man kan förstå språket. På sjukhuset har läkarna enbart 
kommunicerat med mig på spanska och aldrig på engelska vilket har varit bra för min 
språkutveckling. Många av läkarna här kan prata engelska men gör det helst inte, mest pga att det 
skäms över att den är så dålig. Jag tycker personligen att om man åker till Spanien så ska man försöka 
ta tillvara på sin placering och försöka prata spanska så mycket det går.  
 
Mina bästa minnen kommer att vara den gemenskap vi fick i vår EILC (erasmus intensive learning 
course)-grupp innan starten på vår erasmusperiod. Jag kan varmt rekommendera att ta en kurs i det 
minoritetsspråk som talas på den ort du kommer att befinna dig. Jag kommer även att minnas hur 
välkomnande läkarna på sjukhuset har varit mot mig och självklart kommer jag att minnas det rika 
sociala liv man har i Barcelona där det är lätt att träffas och umgås, lyssna på konserter, titta på 
fotboll och mycket annat. 
 
Det mest frustrerande under hela min vistelse var att en vecka innan min praktikperiod skulle börja 
berättade mitt universitet här i Barcelona att de inte hade tillräckligt med praktikplatser på sjukhuset 
och att jag troligtvis behövde läsa med årskurs 3-4, göra all teori här samt få mindre praktiktid. Detta 
var mycket stressande då de ville att jag skulle ändra hela mitt learning agreement. Jag fick lov att 
göra var att ringa hem till Linköpings Universitet och be dem tala med UAB samt gå och prata med 
koordinatorn på UAB varje dag för att stressa henne lite. Fredagen innan min praktik skulle börja 
(måndag) fick jag besked om att allt var i sin ordning, att jag hade fått de praktikplatser som stod 
med på mitt learning agreement och att jag kunde börja på måndag på sjukhuset Valle d´Hebron.  
Sagt och gjort, när jag kom dit på måndag var det inga konstigheter. Detta var mycket stressande.  
 
I Barcelona talar folket både katalanska och spanska och därför ansökte jag om att gå en EILC-kurs 
innan min ERASMUS-period. Kursen innebar 3 veckors språkstudier i katalanska, 30 timmar i veckan. 

http://www.idealista.com/
http://www.loquo.com/


Jag åkte ner till Barcelona en vecka innan EILC-start och befann mig alltså i Barcelona 4 veckor innan 
min termin började. Detta för mig var alldeles lagom. Jag hade tid att söka bostad utan att måsta 
springa från praktiken/lektioner och den första stressen med att vara på ett helt nytt ställe hann 
lägga sig innan kursstart.  
 
Jag har kunnat finansiera min resa med hjälp av ERASMUS-stipedium, CSN samt egna besparingar. 
Pengarna räcker alldeles lagom och allt beror så klart på vad du vill uppleva. Vill du göra många resor 
runtomkring Barcelona kommer det att kosta dig mera.  
 
Vid universitet fanns det möjlighet att få en fadder och det fanns ett introduktionsprogram. Jag hade 
redan gjort EILC-kursen i tre veckor och därmed lärt mig att hitta på universitetsområdet samt gjort 
många små turer och middagar innan introduktionsprogrammet började. P g a detta kände jag inget 
behov av att ha en fadder eller vara med på introduktionsveckorna. Jag hade min praktik på ett 
sjukhus långt ifrån universitet så detta var också ett skäl till varför jag inte deltog.  
 
Under din praktik behöver du en läkarrock. Om du tar med den från Sverige eller köper den här 
spelar ingen roll. Jag hade inte med mig någon men fick låna en bortglömd läkarrock som jag 
behövde lämna tillbaka när min praktikplats var över.  
 
Jag vill absolut rekommendera fler studenter att göra ett utbyte i Barcelona. Det är en underbar stad.  
 
 


