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1. Vilket program läser du på? 
 Läkarprogrammet 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
 Liverpool University, England, Liverpool 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
 T9, 14v. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
 Kliniska placeringar. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
  
 Ortopedi 4v, Onkologi 2v, Kardiologi 3v, Lungmedicin 2v, Gastro 1v.  
  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
 Ungefär 40/vecka. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
 Centralt i en ny lägenhet, bra standard. Delade med flickvän plus två ”roomies”, kostnad 
 ungefär 4500SEK/mån.  

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

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
 Hela kardiologiplaceringen var fantastisk pga bra handledare. Många bra minnen från 
 nöjes/kulturlivet i Liverpool! 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
 Koordinatorn glömde som regel att informera om det praktiska inför kommande placering, så  
 man fick maila och påminna hela tiden. Det var även stressigt att bli utfrågad hela tiden 
 även om man vänjer sig. Ovant med den ganska uttalade hierarkin i det engelska 
 sjukvårdssystemet. När det gäller livet utanför sjukhuset var allt smidigt och roligt. Vädret var 
 lite förvånande helt OK (men köp ett rejält paraply!) 
  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare?  

 En vecka innan ankomst. Borde kommit en vecka tidigare eftersom det var så svårt att hitta 
 bostad (lättare om man åker på vårterminen – rekommenderas).  

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 

 Stipendier, CSN och sommarjobb.  
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

 
 Ganska hyffsat introduktion, kul att träffa alla andra Erasmusstudenter. Det anordnas en del 
 träffar senare under terminen om man är intresserad. Jag deltog inte, fick det sociala via 
 lägenhetskompisar. 

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

 Se under övrigt. 



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

  
 Svarta kostymbyxor,  ett gäng skortor och svarta skor. Studentkort är bra att ha. Vintern är 
 ganska mild så inget behov av svenska vinterkläder. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
 Ja! Dock hellre på vårterminen pga bostadsbrist. 

17. Övrigt: 
Skaffa busskort från början, enkelt billigt och bra om man bor en bit från sjukhuset.  Repetera innan 
placeringarna börjar – man får mycket frågor. Om du inte kommer bra överens med din ”consultant” 
(överläkare) så hitta en trevlig ”registrar” (ST-läkare), de kan vara enklare att ha att göra med.  Lägg 
lite tid på att hitta boende – hittar man trevliga lägenhetskompisar får man en insyn i livet även 
utanför läkarstudent/erasmussfären, rekommenderas! Ge inte upp innan du hittat centralt boende, 
det är värt lite jobb. 
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