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 3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte i början av min femte termin och jag stannade i ca 4 månader. Jag blev snabbt helt 
förälskad i staden, kulturen och människorna! Det finns så mycket att se, upptäcka och 
uppleva i Barcelona.  



Den första veckan letade jag boende, träffade min akademiska koordinator (Maria Dolors 
Bernabeu) på UAB och gjorde många praktiska saker som t.ex. att ordna ett NIE-nummer, 
nytt spanskt telefonkort, tunnelbanekort(Tips:köp 3månaders-kort) osv. I början ägnade jag 
två veckor åt en intensivkurs i spanska på skolan Enforex. Det var schemalagd tid måndag-
fredag, kl 9:30-13:30. För mig kändes det jättebra och lärorikt att börja med en språkkurs. 
Efter det började den verksamhetsförlagda utbildningen som bestod av följande: 

4. Vad gjorde du där? 

1 vecka introduktion 

6 veckors praktik inom primärvården (Sant Rafael CAP) 

5 veckors praktik på en allmän kirurgisk avdelning (Vall d´Hebron) 

1 vecka egenstudier 

 

 5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Jag kunde tillgodoräkna mig 18,5 hp från utbytestiden: 

• Basgrupp ersattes av utbytet + rapporter = 2,5 hp 
• Examination kommunikation ersattes av utbytet + rapporter = 2 hp 
•  VFU ersattes av 6veckor inom primärvården = 9hp 
• Obligatoriskt moment = 1hp 
• Omvårdnadsseminarium ersätts av utbytet (förutom sem) = 4hp 

 

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

Måndag 
Tisdag  

Kl. 10:00 – 17:00 : hembesök 
                               + mottagning(t.ex. för patienter 
med diabetes eller hypertoni) 

Onsdag Kl. 14:00 – 21:00 : mottagning 
Torsdag  
Fredag  

Kl. 08:10 – 15:00 : labbet(2timmar) 
 ”Akutrummet” 
                                 Mottagning 

Schema för den verksamhetsförlagda utbildningen på Sant Rafael CAP. 

Måndag Kl. 08:00 -20:00 
Onsdag Kl. 08:00 – 20:00 
Fredag Kl. 08:00 – 20:00 
Schema för den verksamhetsförlagda utbildningen på Vall d´Hebron. 



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

Jag bodde centralt i en underbar lägenhet nära Arc de Triumf och Plaza Cataluna. Jag hittade 
lägenheten själv på loqo.es.  Jag hade ett eget rum och så delade vi kök, badrum, 
vardagsrum och balkong. Jag betalde 370 euro/månad och då ingick internet, värme och el. 
Jag delade lägenheten med två spanjorer. De fick mig att känna mig välkommen och hemma 
i Barcelona. Det var som en dröm för mig att bo där.  

 

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

 Jag hade läst spanska ett år under gymnasietiden och hösten innan jag åkte till Barcelona 
läste jag en kvällskurs på medborgarskolan i Linköping som bestod av tio lektioner. När jag 
kom till Barcelona var mina spanskakunskaper begränsade. Till en början var det 
frustrerande att inte förstå eller kunna göra sig förstådd. Men jag upplevde inte att det blev 
ett stort problem för de flesta gångerna gick det att kommunicera och göra sig förstådd på 
något vis.   

 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

 Det är kombinationen och helheten av resan som gjort den här tiden helt fantastisk. 
Barcelona är en underbar levande stad med en internationell atmosfär. Det är en storstad 
som har nära till havet, det finns tre mindre berg inne i staden, många intressanta och vackra 
platser att besöka, fina parker, maten är jättegod och billig och värmen och solen gjorde att 
allt kändes mycket lättare. Det är svårt att inte känna sig hemma i Barcelona. 

 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

Det jag upplevde som mest frustrerande och stressande var att inte i alla situationer kunna 
göra sig förstådd eller förstå. Det blev värst när jag under några tillfällen upplevde att några 
patienter blev bemötta och behandlade på ett ovärdigt och respektlöst sätt. En annan sak 
som kan låta som en bagatell men som var ganska jobbigt i början var de annorlunda tiderna 
för frukost, lunch och middag. Den första dagen åt vi lunch kl 14, jag var så hungrig så jag höll 
på att bli knäpp.  

 

 

 



 

11. Hur finansierade du din resa? 

 Jag fick erasmusstipendiet på 13.000 kr och CSN. Maten är betydligt billigare men hyran var 
något dyrare så den totala kostnaden blev ungefär den samma som jag brukar spendera 
hemma.  

 

12. Hur var mottagandet i värdlandet/ -universitetet? 

 Jag hade kontaktat min akademiska koordinator och bestämt träff innan jag åkte till 
Barcelona. Vi träffades i början och hon gav mig ett varmt och hjärtligt mottagande! Jag fick 
två underbara faddrar som varit utbytesstudenter i Sverige. Det fanns många aktiviteter för 
erasmus-studenter och jag deltog i några. Det var en läkarstudent från Linköping som jag 
lärde känna under utbytet. Hon läste en kurs i katalanska de tre första veckorna och på det 
viset lärde hon känna många andra erasmus-studenter och via henne lärde jag känna den 
gruppen.   

 

13. Är det något du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelser 
eller studier?  

• Dubbla bankkort + kolla upp om din bank tar avgifter för uttagningar utomlands 
+ spärrnummer till korten om de skulle bli stulna. 

• Försäkring (min hemförsäkring täckte mig den första veckan och sedan började 
Student-UT försäkringen gälla) 

• European health insurance card (om du inte redan har detta kort så beställ det) 
• Kolla upp om din telefon är bunden el ej så att du kan använda ett kontantkort på 

plats. 
• Kontakter (jag tog kontakt med några jag kände i Barcelona innan jag åkte) 
• Kolla boende på: loquoe.com och pisocompartido.com 
• Kolla upp: facebook-gruppen ”Barcelona Study Abroad”, ”Svenska i Barcelona” och 

”Erasmus Life Barcelona” 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 

Jag hade inte räknat med att det skulle vara så kallt som det var i januari och februari så jag 
kan verkligen rekommendera dig att ta med några varma tröjor, tofflor, pyjamas, en 
varmjacka, bekväma skor och ev lakan. Ett tips är att ta med två väskor. Jag lämnade 
arbetskläderna (som jag tog med mig från Sverige) så att nästa utbytesstudent ska kunna 
använda dem. Men kolla upp det före avresan, för om det inte finns kvar kan jag 
rekommendera att du tar med minst två uppsättningar kläder. 



  

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

För mig är utbytesterminen till Barcelona något av det bästa jag varit med om! Om du vill få 
en inblick i ett annat samhälle, kultur, sjukvårdssystem, lära känna nya människor, upptäcka 
och utforska en ny stad/ett nytt land kan jag verkligen rekommendera dig att åka till 
Barcelona på en utbytestermin. 


