
Reserapport från balkan! 

Hej  

Låt oss börja med det formella! 

Mitt namn är Anastasios och jag hade nöjet att spendera termin 8 i forna Jugoslavien. Närmare 
bestämt 13 veckor i  kuststaden Split, Kroatien. Utbytets upplägg var följande: 4 veckor internmedicin 
med fokus på njurmedicin, 4 veckor kirurgi, 2 veckor akutmedicin och slutligen 2 veckor primärvård. 

Lite om det administrativa och byråkratiska 

Det bör nog poängteras att redan från början var det lite problematiskt om ens utbytet skulle bli av. 

Jag mailade regelbundet flera månader innan och frågade gång på gång om tidsplan och schema 
rörande detta äventyr. Var noga med att punktera att jag var tvungen att börja i augusti alternativt 
senast i september för att kunna tillgodoräkna mig klinikplaceringarna och erasmusavtalet hemma. 

I sann medelhavsanda fick man svaret att det var ingen fara att vi ska maila osv. Precis vid 
terminsstarten i sverige får jag dock ett mail att ”we have probleme”. Det visar sig att deras termin 
inte börjar i september utan i oktober…de har alltså inga handledare för mig. Jag blir tämligen 
upprörd och självfallet orolig att förlora min termin, blir tvingad att kontakta terminsledningen 
hemma angående en reservplan om utbytet inte blir av.  När jag väl ringde upp ansvariga personer i 
kroatien började saker och ting hända, lärdomen här är att om någon vill åka till kroatien: det kan 
krävas många mail för att få saker och ting fixade, ingår i erasmus-upplevelsen? 

Tyvärr måste jag säga att detta påverkade min vistelse rätt så rejält i balkan, de ansvariga personerna 
för mitt utbyte förlorade jag respekten för rätt så fort. Tydligen var jag inte den enda som kände 
likadant, fanns nämligen en stående konflikt mellan sjukhusen och universitetet. Enligt andra på 
sjukhuset så hade universitetspersonerna ingen aning om hur situationen var på klinikerna, jag tror 
inte de var helt ute och cyklade… 

Administrativt var det som sagt kaos, jag hade planerat gå en språkkurs men i och med att 
kommunikationen mellan de olika fakulteterna var enligt min mening tämligen bristfällig så fick vi 
inte reda på när kursen började förrän ca 2-3 dagar innan uppropet. Det var även den fakulteten som 
organiserade språkkursen som var ansvarig för studentboendent, mer om det senare. 

Lite om boendet 

Som jag nämnde var det fakulten som organiserade språkkursen som även var ansvarig för att 
inackordera oss. Enligt vad vi hade fått veta så skulle vi hamna i ett fräscht studentboende där vi fick 
dela rum med en annan erasmus-student. Så blev inte fallet eftersom vi började i september hade de 
andra internationella studenterna inte hunnit flytta ut än. Vi fick en mail-adress från fakulteten till en 
kontaktperson som hyrde ut rum, självklart fick vi betala för detta.  

Två dagar senare så blev vi placerade i ett temporärt studentboende som höll på att renoveras. 

Detta var bokstavligen talat från jugoslavien tiden, byggnaden hedrades till och med namnet av en 
gammal partisan. Standarden var enligt mina ögon tämligen låg, vattnet fungerade inte, mörkt, 



smutsigt. Vi skulle vara där en månad tills de andra studenterna flyttade ut från det nybyggda 
studentboendet som det bör sägas var väldigt fräscht och fint, finare än i sverige.  

Jag bestämde mig för att försöka hitta en egen lägenhet. Kontaktade en mäklarfirma som hjälpte mig 
spåra upp en lägenhet. Det bör påpekas att de flesta studenter stannar där mer än 13 veckor så om 
man bara åker en termin är man inte ”jätteattraktiv” på boendemarknaden. Det löste sig tillslut och 
jag fick ett boende centralt i split på världens mest pittoriska gata:tvättlinor mellan husen, 
kvartersbageri, trevliga grannar osv. I och med att det låg centralt var det tämligen dyrt i kroatiska 
mått, hyran samt el och vatten per månad blev ca 2800 kr. Mitt tips till er som vill till kroatien är att 
vara ute i god tid om ni vill fixa eget boende samt var beredd på att om ni vill bo på studentboendet 
så kan det blir väldigt rörigt den första tiden. Var också beredd på att det kan bli kallt på hösten ty 
medelhavsmänniskorna inte har som regel att isolera husen väl. Kontakta gärna mig så kan jag ge fler 
tips rörande detta, mäklare hyresvärd osv. 

 

Dykning i närheten av kastella  

Lite om språket 

Urpsrungliga planen var att ta EILC språk-kursen men i och med allt strul med utbytet rörande 
terminsstart kunde jag närvara pga den krockade med klinikplaceringen.  Mina bristande kunskaper  
rörande det kroatiska språket var självklart ett problem, men det var oerhört givande att se hur nära 
man kan komma en patient och människa bara med ett handskak och leende. Många av patienterna 
var inte vana vid detta, är du en medmänniska så blir inte språkbarriären något problem. 



Kommunikationen mellan lärare var mestadels på engelska. Språkunskapen är i regel god, men var 
beredd på att ibland så får du prata tyska eller kanske också använda google translator som jag 
gjorde med en dialysläkare. Räkna inte med att bli så involverad i pappersronderna, problemet där är 
inte språket utan snarare stressad personal som inte har tid att översätta allt. 

 Split är en turistort så var också beredd på att äldre patienter kan mer engelska än vad man kanske 
tror. 

 

anastasios med anastesiologerna 

Lite om sjukhuset och livet i split 

Jag började äventyret med 4 veckor internmedicin med basen på njurkliniken. 

Introduktionen jag fick av universitetet var ett möte på ca 30 min där jag träffade min handledare 
och representanter för medicinska fakulteten och en student från studentkåren. Detta kändes väldigt 
formellt, möte för mötets skull så att säga.  

Det bör sägas att min kliniska handledare var ett medicinskt geni men han  var sällan där så tiden gick 
mest ut på att själv hitta något att göra på sjukhuset. Detta var i september så inga kroatiska 
studenter var på plats. Jag träffade dock en student som gav mig ett tips om en person som kanske 
kunde hjälpa mig rörande att hitta bra handledare. Denna student tyckte för övrigt att det var 
pinsamt att hans universitet inte skötte erasmus-avtalet bättre. Efter jag hade tagit kontakt med 
denna person blev det något bättre, skapade ett nytt hem på ”coronary unit”. Lärde känna lite 
trevligt folk på avdelningen. Det bör sägas att folket på sjukhuset inte är beredda att man ställer 
frågor och säger vad man tycker om man ser något som man känner är fel. Potential finns att skaffa 
många vänner och lite fiender. Som sagt var ju rätt så rörigt där nere. 



Ett minne jag har var att jag var uttråkad, fick ett tips att gå till akuten och fråga vad som händer. 
Gjorde detta, presenterade mig för en sjuksköterska. Hon tittar skeptiskt på mig, tror inte jag är 
svensk, sen slänger hon in mig i en ambulans som ska till det andra sjukhuset i stan. Några timmar 
senare liftar jag tillbaka till andra sjukhuset med en ambulans, det jag försöker förmedla är att var 
bered på att internmedicin kommer vara minst sagt rörigt. Rörande jobbiga situationer så var det 
alltid jobbigt att se ”mutor” äldre dementa människor som blev fastkedjade i sängar samt att försöka 
göra något åt situationen, kriga mot etablisemanget. Jag hoppas och tror att det jag sa där nere 
gjorde kanske kanske gjorde lite skillnad. Jobbigt var också att se när den medicinska kompetens som 
oftast var hög sviktade pga deras attityd, folk med bi-lateral hemothorax kunde ligga obevakade 
medan personal fikade rummet bredvid. 

Mitt bästa tips till den som åker ner till kroatien är att för guds skull ta 4 veckor kirurgi innan 
internmedicin så du hinner landa. Kirurgkliniken där har lite struktur, operationer börjar faktiskt på 
utsatt tid. Försök bli kompis med narkospersonalen där, de tar hand om en.  

Minnen från kroatien är de människor jag lärde känna där nere. Dykningen var också fantistiskt vilket 
jag passade på att göra några gånger, kan dock vara svårt eftersom de bara är aktiva under 
turistsässongen. 

Det anordnades också erasmus pub varje onsdag, som var ett trevligt inslag i veckan. I och med att 
situationen på sjukhuset är ansträngd så blev det åtminstone för mig många tårar där nere men 
också många skratt. De jag lärde känna bäst och tog till mitt hjärta är kroater och det är väl meningen 
med erasmus? 

Slutligen vill jag säga att jag har försökt ge en så balanserad bild av utbytet i Split som möjligt, det var 
inte värdelöst men den som åker måste vara beredd att varje dag kommer bli ett äventyr på gott och 
ont samt att strukturen på sjukhuset för att ta emot studenter är inte optimal. Om någon vill åka och 
har några frågor kontakta gärna mig: anagu062@student.liu.se 

Bästa hälsningar 
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