
Reserapport – Boris LÄK T 8, Berlin ht 2012 
 
 

1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på läkarprogrammet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Charité Universitätsmedizin, Berlin i Tyskland. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under termin 8 och stannade från september till mitten av januari. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag genomförde endast kliniska placeringar. På termin åtta är kravet fyra veckor internmedicin 
(inklusive akutmedicin), fyra veckor kirurgi (inklusive akutkirurgi), två veckor primärvård och två 
veckor på akuten. Min rekommendation är att söka akutplacering på Campus Benjamin Franklin 
(CBF), då de andra inte tar emot studenter för mindre än tre veckor. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Genom att matcha placeringar till de som jag skulle ha haft i Sverige kunde jag tillgodoräkna mig 
hela terminen. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
I Tyskland räknas man till en del av vårdteamet när man gör praktik och man förväntas vara där 
minst åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Jag var alltså på placering minst 40 timmar i 
veckan, ibland mer. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i ett område som heter Prenzlauerberg, några hundra meter från S-Bahnstation 
Greifswalderstrasse. Boendet ordnade jag på egen hand genom att använda mig av sidan www.wg-
gesucht.de, som är en annonsmarknad för personer som hyr ut rum i kollektiv/lägenheter. Jag hade 
turen att hitta en person som kunde tänka sig att skypa med mig i Sverige, vilket inte var så lätt då 
de flesta vill hålla intervjuer på plats och visa sitt kollektiv. Det är mycket enklare att hitta en bostad 
i Berlin när man redan bor där. Om du som utbytesstudent har möjlighet att bo i Berlin en vecka 
innan utbytet (kanske på sommaren) är chansen större att du hittar något. 
 
Lägenheten jag hittade delade jag med en sjukgymnaststudent och rummet kostade mig 435 € i 
månaden, vilket anses vara ganska dyrt i Berlin. Lägenheten låg i ett, så kallat, ”Altbau”-hus, som 
betyder gammalbygge. Huset var mycket fint, det var högt i tak och samtidigt hade jag tillgång till 
tvätt- och diskmaskin, samt balkong. Rummet var möblerat och hela lägenheten var nyrenoverad. 
Det var också väldigt bra att bo med en tysk, då jag blev tvungen att vänja mig vid att alltid uttrycka 
mig på tyska. Jag lärde mig också en hel del ”informellt” språk som slang och småord som man inte 
plockar upp om man bara läser språkkurser. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag hade läst tyska i sju år (steg 5 på gymnasiet), vilket gjorde det mycket enklare, inte bara vid 
inlärningssituationer och på klinik, utan också när jag hade med myndigheter och administration att 
göra. Det är långt ifrån alla som pratar engelska och de flesta förväntar sig goda tyskakunskaper om 
man åker för att göra praktik på deras sjukhus. Jag hade absolut inte velat åka om min tyska var 
sämre. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
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Det är svårt att nämna ett, då väldigt mycket var fantastiskt kul. När det gällde placeringarna var 
mitt bästa minne när jag assisterade vid en njurtransplantation på kirurgen. Känslan av att vara med 
på en sådan operation är svårslagen och operatören förklarade hela tiden vad han gjorde under 
ingreppet. De fyra timmarna som operationen tog bara flög förbi. Annars var konserten jag gick på 
med Berlinfilharmonikerna, eller technoklubben där jag dansade till klockan nio på morgonen 
fantastiska minnen. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? 
Ett exempel på en jobbig situation var att skriva sig i Berlin. För att göra det var jag tvungen att ha precis alla 
papper i ordning och köa på närmaste stadshus i ca en timme innan det öppnade för att överhuvudtaget ha 
tid att träffa en tjänsteman och få rätt stämplar på rätt papper. Den tyska byråkratin är stor och tung – läs 
alltid på så att du vet precis vad du behöver och hur det ska vara ifyllt, annars blir det problem. 
På placeringen förväntades jag delta i verksamheten – vilket oftast var väldigt stimulerande och kul. 
Problemet var bara att det i princip bara är läkare/läkarstudenter som får ta blodprov. En morgon var jag 
ensam på kirurgavdelningen och fick 24 blodprov att ta själv. Det tog, i runda slängar, tre timmar. Jag fick 
ingen hjälp från någon – sjuksköterskorna kunde inte och läkarna hade inte tid. 
 

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 var på plats ca en månad innan för att flytta in och läsa intensivkursen i tyska som jag hade skrivit upp 
mig på. Jag är inte säker på om den var värd 400 €, men jag kände mig i alla fall mycket säkrare på min tyska 
och hade lärt känna en massa härliga nya människor som inte studerade medicin – vilket kan vara skönt för 
att få lite perspektiv på livet. Oavsett om man vill läsa tyska eller inte kan jag rekommendera att komma dit 
innan för att få allt administrativt på plats och lära känna staden. Det tar tid att skriva sig och öppna ett tyskt 
bankkonto, liksom att boka tid hos ”Betriebsarzt” (arbetsmedicinaren som kollar att man är frisk 
(obligatoriskt innan klinisk placering!). 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i Sverige? 
Att åka till Berlin skulle antagligen ha sparat mig pengar om jag inte hade rest runt i Tyskland för att träffa 
släkt och köpt så mycket tysk litteratur/gått på konserter/muséer/etc. Berlin är väldigt billigt och med 
erasmusstipendiet (som under min termin gick på 13 000 – ett engångsbelopp) – klarar man sig bra som 
svensk student med CSN. Jag hade råd att äta falafel i princip varje dag. Mycket, mycket god falafel. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet var mycket bra! De internationellt ansvariga svarade snabbt på alla frågor och Erasmix-
gruppen, som håller i evenemang där tyska och utländska studenter träffas, var väldigt aktiv för att 
hitta något som passade alla. Jag var med på så mycket jag kunde och hade det väldigt trevligt på 
baraftnar och julmarknader. Jag kan även rekommendera Erasmus-freunde, studenter på 
äldreuniversitetet, som organiserar ett eget program för erasmusstudenter som vill se stan. 

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

studier? 
Lär dig venprov ordentligt, liksom att sätta PVK. Det är inte jättelätt och det krävs att man kan göra det 
snabbt för att ha tid med anamnestagning och kroppsundersökning. Inför T8 kan det också vara bra att lära 
sig sy så bra som möjligt för att ha möjlighet att suturera på operationer. Medicinsk tyska är nästan samma 
som svensk, så det kommer man in i mycket snabbt. 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 

Det finns inget speciellt man behöver när man åker till Berlin. Vintern kan bli nästan lika kall som i Sverige 
och sommaren är ungefär lika varm, så man bör redan ha allt relevant i garderoben. I övrigt finns det mesta 
att skaffa på plats. 
 

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



Mitt utbyte i Berlin kan vara något av det bästa jag gjort på läkarprogrammet! Åk, lär känna nya människor, 
lär er uppskatta vårt fantastiska svenska sjukvårdssystem och njut av all kultur,  
arkitektur, techno, gatumat och öl ni kan hitta. 
 

17. Övrigt: 
Kontakta mig gärna om du har några frågor på borke055@student.liu.se, jag hjälper gärna till. 

 
En bild på mina handledare på kirurgen. Notera att det bara finns två datorer för fem läkare + tre studenter. 
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Bild tagen under Tysklands nationaldag från baksidan av Brandenburger Tor. Typisk tysk musik och mycket 
tysk öl. 
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