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Reserapport efter utbytesstudier i Liverpool, England 
 
Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
University of Liverpool, England 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
13 veckor under T8 
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Praktik inom internmedicin och kirurgi 
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Kardiologi, allmänkirurgi, akutmedicin och gastroenterologi 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det var upp till mig hur jag ville lägga upp dagarna men jag såg till att spendera åtminstone 
30h per vecka på kliniken. 
 
Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Jag bodde otroligt centralt, nära Bold street i Liverpools centrum. Jag blev rekommenderad att 
börja leta bostad tidigt och hade tur som faktiskt lyckades hitta en bostad för tre månaders 
vistelse. University of Liverpool hjälper enbart helårsstudenter med boende men 
rekommenderade Liverpool Student Housing (LSH) via vilka jag hittade Downing Property 
som äger det hus jag bodde i. Mitt rum var väldigt litet och jag betalade £90 i veckan (ca 
1100kr) men eftersom läget var så bra är jag ändå nöjd i det stora hela. Hur det var att som 
ensam tjej dela kök och badrum med 8 killar är en annan historia… 
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Eftersom jag gjorde T6 i Kanada var engelskan inte något större hinder. Men det är klart att 
det kan vara frustrerande att inte kunna uttrycka allt det man vill säga på det sätt man vill säga 
det. 
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Jag har så många härliga minnen från Liverpool och min tid i England! Somliga brittiska 
studenter har sina allmänmedicin-placeringar i Wales så jag följde med några dit över en helg. 
Vi gjorde en hikingtur till toppen av Snowdon och beundrade solnedgången vid West shore i 
Llandudno… Det var en underbar helg! De flesta helger valde jag dock att spendera i 
Liverpool eftersom det finns så mycket roligt att göra där. 
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Jag upplevde det som väldigt frustrerande att det på de flesta placeringar inte fanns någon 
plan för mig, det fanns ingen som satte sig ner med mig och frågade vad jag ville få ut av 
praktiken. De har ingen aning om vad jag förväntas kunna efter T8 och vad jag bör fokusera 
på för att uppnå detta.  Det var flera gånger som den läkare jag skulle möta upp med första 



dagen på ett nytt praktikblock inte dök upp överhuvudtaget. Då fick jag fråga mig runt och 
försöka hitta någon annan att följa med. Med tiden lär man sig dock att bli mer självständig, 
och som utbytesstudent är man ganska fri att välja vilken läkarrond och vems klinik man vill 
gå med på. I slutändan blir det vad man själv gör det till.  
Jag vet inte om jag upplevde några större kulturkrockar egentligen. I allmänhet är systemet 
mer hierarkiskt på sjukhuset, med överläkarna på toppen av statusstegen, läkarstudenterna på 
botten och AT-läkare m.fl. däremellan. Även om obalansen är på väg att utjämnas är det 
påtagligt hur mansdominerat läkaryrket fortfarande är i England. 9 av 10 läkare jag har träffat 
har varit män, men bland läkarstudenterna är det minst häften som är kvinnor.  
I Liverpool är klassamhället mer påtagligt och man ser betydligt fler utslagna människor 
p.g.a. alkoholmissbruk än vad i alla fall jag är van vid hemifrån. Det är sorgligt men ger en 
själv samtidigt perspektiv på både vård och människosyn. 
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare? 
Eftersom mitt hyreskontrakt först trädde i kraft ett par dagar innan jag påbörjade praktiken 
kunde jag inte anlända tidigare än så. Det var ganska stressigt i början, att lära känna staden 
och sjukhuset, och att försöka få tag på praktiska saker såsom täcke och kudde. Dessutom åkte 
jag på en dunderförkylning på ditresan vilket inte gjorde saken bättre. Jag hade gärna haft ett 
par dagar extra på mig för att vänja mig vid staden och allt nytt. 
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag finansierade min resa med Erasmusstipendiet och det täckte mina utgifter mer än väl. 
Hyran i England var dyrare än vad jag var van vid hemifrån men annars var priserna på varor 
och restauranter generellt lägre eller motsvarande svenska priser. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 
studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Jag hade en fadder men henne träffade jag bara någon enstaka gång. Däremot hade jag ganska 
mycket kontakt med de brittiska studenter som skulle komma till Linköping på våren. 
Jag tror att det anordnades lite välkomstaktiviteter för Erasmusstudenter men eftersom jag 
påbörjade min praktik två veckor innan terminen officiellt startade och hittade vänner på 
annat håll deltog jag inte i dessa aktiviteter.  
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? Ansök om studiemedel som vanligt! När det gäller praktik 
utomlands behöver man inte ansöka om studiemedel för studier utomlands hos CSN. Jag 
använde ganska mycket tid på att virra mig runt på CSN hemsida och prata med olika 
tjänstemän hos CSN innan jag fick det slutgiltiga beskedet. 
Se till att du har koll på vad du bör lära dig under din termin utomlands för det finns ingen 
annan som har det. 
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
De säger att husen och sjukhusen i England är kalla men jag har mest upplevt 30 graders 
värme på klinikerna. Fast var beredd på regnet och vinden! 
På sjukhusen bär man som läkarstudent sina egna kläder så det kan vara en bra idé att ta med 
sig lite halvsnygga kläder som man inte är alltför rädd om och kan tänka sig att slänga när 



praktiken är slut. Jag köpte kostymbyxor och billiga skjortor på Primark. Samma gäller täcke, 
kudde och sängkläder. Om du inte har plats för detta i resväskan finns allt sådant för en billig 
penning att köpa i Liverpool. 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Oj, ja. Utan tvekan! Det kan hända att studenterna hemma i Linköping har fått ut mer av 
praktiken än vad jag har men hela upplevelsen här; det engelska sjukvårdssystemet, livet som 
student i England, pubkulturen, den underbart charmiga Scouser-dialekten - jag skulle inte 
byta ut det mot något i världen! Jag förälskade mig i Liverpool första gången jag kom dit som 
turist i gymnasiet och jag har inte ändrat uppfattning efter att ha bott där i tre månader. 
Värmen bland människorna och själva atmosfären är underbar! Jag hade gärna stannat kvar 
längre. Kanske är jag tillbaka en dag. 
 
/Ida, november 2012 
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