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Jag heter Sofia och har precis kommit hem från utbytesstudier vid University of 
Liverpool, England. Jag har läst termin 8 där och var där i 12 veckor. Under den 
tiden har jag gjort den kliniska placeringar som ingår på termin 8. Jag var fyra 
veckor på allmänkirurgi, 3 veckor på endokrinologen, 2 veckor på hjärtkirurgi 
och 3 veckor på akutmedicin.  Allt ingår givetvis i läkarprogrammet här, så jag 
kan tillgodoräkna mig hela terminen. 
 
Tiderna på sjukhuset varierade enormt. Jag snittade nog mellan 25-40 timmar i 
veckan. Mycket berodde på vilken placering jag var på. På kirurgen kunde det bli 
långa dagar (kom ibland hem efter kl 19!) medan t.ex. endokrinologen hade lite 
mer flexibla dagar och där var jag oftast mellan 09-15. Akuten hade lite 
varierande tider, ibland var jag där dagtid, ibland var jag på kvällspass. Det var 
väldigt skönt at det var så varierande, jag gillar att ibland kunna ha en morgon 
ledig, och stämningen i personalen på varenda klinik var riktigt härlig. 
 
Jag hittade en bostad mellan sjukhuset och Liverpool Central vilket var riktigt 
bra. Jag hade ungefär 10 minuters promenad till sjukhuset och 5 minuters 
promenad till centrum. Jag åkte inte kommunalt en enda gång under terminen, 
det var riktigt skönt. Jag hittade lägenheten via en tjej som åkte till Liverpool på 
Erasmusutbyte för ett par år sedan. Det var en privat hyresvärd och jag (som 
åkte över tillsammans med min pojkvän som skulle jobba i England) fick en stor, 
rymlig trea helt möblerad för ett riktigt bra pris, drygt 6000 svenska kr i 
månaden. Vi var jättenöjda! 
 
Språket var aldrig några problem även om de i Liverpool pratar med något av en 
krånglig dialekt som påminner mycket om skottska. Men man kom snabbt in i 
det och jag tycker det var jättebra at lära sig lite mer engelska termer inom 
medicin och sjukhusarbete inför framtiden.  Det öppnar många dörrar! 
 
Mitt bästa minne är nog från min första placering på allmän kirurgi. Jag var på 
avdelningen för kolorektalkirurgi och var med en läkare, hans “registrar” (ST-
läkare), och tre junior doctors (våra AT-läkare), och blev verkligen inkluderad i 
deras team. Jag fick vara med och hjälpa till på kirurgi, fick träffa många 
patienter, fick presentera fall och hålla ett föredrag. När jag skulle byta placering 
efter bara 4 veckor var alla ledsna och tyckte jag skulle fråga om jag kunde få 
vara med dem längre eftersom jag var del av teamet. Det var riktigt rörande,. 
 
När jag kom till universitetssjukhuset visste jag inte riktigt vad de förväntade sig 
av en utbytesstudent. En del situationer var lite jobbiga, t.ex. när de ville att jag 
skulle föra journalanteckningar under en konsultation för första gången (jag 
hade ingen aning om vad man skriver eller hur struktren skulle se ut). Men man 
var ganska “räddad” som utbytesstudent, de hade inte så höga krav på vad man 
skulle prestera rent språkmässigt och förstod att man var ny i arbetsklimatet. 
Men flera läkare och sköterskor sa till mig at de tyckte bättre om 



utbytesstudenter än de från Liverpool university eftersom vi jobbade mycket 
hårdare och hjälpte till mer. Där ser man! 
 
Jag kom till England ca 1 vecka innan jag började. Då skulle jag och min pojkvän 
flytta in i lägenheten, lära känna staden lite och ha lite ledigt. Det behövs nog inte 
mer än en vecka eftersom staden inte är jättestor. Kanske t.o.m. hade räckt med 
3-5 dagar innan. Som student fick jag ju naturligtvis CSN stöd härifrån, men 
dessutom fick jag ett Erasmusstipendie på 13 000 kr som hjälpte till at finansiera 
resan. Det räckte gott för terminen. England är inte mycket dyrare än Sverige och 
det som kostade mest var vår hyra. Med dagens billiga flygbolag kan man lätt 
komma till England för under 500 kr, och det var väl det vi betalade ungefär för 
att komma dit. 
 
Mottagandet i England var alldeles fantastiskt. Jag fick mail flera veckor innan jag 
skulle åka om ett möte med Erasmuskoordinatorn och med kvinnan som 
ansvarar för klinikplaceringarna på läkarprogrammet där. De gav mig all 
information jag behövde för hela terminen. På varje klinikplacering har jag också 
blivit välkomnad på ett varmt och trevligt sätt och har känt mig som hemma. 
Universitetet hade dessutom ordnat en “buddy” (fadderstudent) till mig, en tjej 
från sista året på läkarprogrammet där. Jag vet inte om jag hade tur eller om alla 
studenter där är lika underbara som henne, men vi hittade varandra direkt och 
träffades ofta under hela terminen. Jag ska åka och hälsa på henne under våren 
och hon ska komma till Linköping. För övrigt var det inte svårt att lära känna 
folk, alla är väldigt öppna och trevliga där. Jag gick på quiz med läkarkollegor 
flera gånger, och lärde känna flera av AT-läkarna riktigt bra. 
 
Jag är verkligen jättenöjd med mitt utbyte i Liverpool och kan varmt 
rekommendera det till alla på läkarprogrammet! Jag har haft en helt fantastisk 
termin, lärt känna mycket nytt folk, fått en riktigt bra erfarenhet och lärt mig 
mycket om England. Det är väldigt avslappnat och en lugn stämning där, så man 
behöver inte känna sig stressad inför ett utbyte.  De har dessutom “teaching” tre 
gånger i veckan där de håller föreläsningar för alla junior doctors under en 
timma mellan 12.30-13.30 så man får lite teori också! Mycket var bra, t.ex. 
pratade de om akut njursvikt, pneumothorax, infektionssjukdomar m.m. För att 
locka dit dig bjuder de på lunch. Win win! 
 
England är ett helt fantastiskt land och om jag kunde åka på Erasmus igen hade 
jag alla gånger velat åka dit igen! 
 
 



 
 

  


