
Utvärdering av utbytesstudier 

Vilket program läser du på? 
Medicinsk biologi 
 
Vilket land och stad åkte du till? 
Chile: Santiago 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 7, var där en termin = ca 5 mån 
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Kurser 
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och period till exempel ”pediatrik 5v”. 
Jag verkar kunna tillgodoräkna allt till min magisterexamen på MedBi, eftersom termin 7 på MedBi 
består av valfria kurser. 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Läste 4 parallella kurser, vilket innebar ca 14 ”lektionstimmar”/vecka schemalagt (en ”lektionstimma” 
= 45 min) 
 
Var bodde du och hur var bostaden? 
Var inneboende hos en chilensk familj (ett äldre par) i deras villa, tillsammans med tre chilenska 
studenter som också var inneboende. Det var ett trevligt boende med eget rum och badrum, de jag 
bodde hos var trevliga, området var lugnt och låg relativt nära universitetet. 
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Kunde grunderna i språket innan jag åkte. Det var svårt att förstå den talade vardags-chilenskan och 
det muntliga under föreläsningarna, men det gick bra att läsa och att skriva tentor. 
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Åka till Stilla havskusten (fast det har ju ingenting med studierna i sig att göra). 
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga? Frustrerande? Stressande? 
Att inte förstå allt som sades under lektionerna inklusive instruktioner, jag fick ofta fråga efter 
genomgången för att vara säker på att jag förstått det hela rätt. 
 
Nämn något du såg/upplevde som var annorlunda jämfört med Sverige  
(sjukdomar, etik, …) 
Sämre publik vård, man måste kunna betala för sig för att få riktigt bra vård om man inte har en av de 
sjukdomar som numera täcks in inom systemet för prioriterad, gratis vård. 
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats?  
Var det bra eller önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare? 
Var på plats en vecka innan de två introduktionsdagarna för utbytesstudenter. Det var bra, hann med 
att kolla upp universitetsområdena och turista lite innan terminen började, men det hade även räckt 
med något färre dagar. 
 
Hur finansierade du din resa?  
HU:s resebidrag täckte en stor del av flygbiljetten. Resten finansierades med egna pengar utan CSN. 
 
Hur skulle Hälsouniversitetet ha kunnat förbereda dig på ett bättre sätt? 
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Vet inte. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Fick du introduktion på skolan/sjukhuset? osv…) 
Universitetets två introduktionsdagar för utbytesstudenter var mycket bra och behövliga, under den 
andra dagen bussades vi runt till de olika instanser vi behövde besöka för att legalisera själva vår 
vistelse som utbytesstudenter i landet. Jag hade en fadder som jag hade mest kontakt med innan jag 
åkte från Sverige, det var skönt att ha och hon tipsade mig om boendet. Under terminen ordnades 
det dock av universitetet ytterst lite aktiviteter för oss utbytesstudenter, nästan ingenting, det var 
tråkigt, eftersom jag som inte bodde i en studentkorridor upplevde det som ganska svårt att få 
kontakt med andra utbytesstudenter. Det hade också varit bra att i början få mer information om ens 
campus och om hur fler praktiska saker fungerade. 
 
Hur mycket kontakt hade du med Hälsouniversitetet när du var där?  
Vad skulle kunna göras bättre? 
Inte mycket kontakt. Det hade varit skönt att tidigare fått svar på om ens inskickade blanketter 
kommit fram i början av terminen, eftersom det angavs att det var viktigt att de kom fram till HU 
under ens första utbytesvecka. 
 
Hur kändes det när du kom tillbaka i Sverige? 
Skönt att komma hem, även om jag inte längtat särskilt mycket till Sverige under den tid som jag var 
utomlands. Glad att man tog chansen och åkte iväg. 
 
Har du tips för studenter som planerar att åka till samma sjukhus/universitet nästa år? 
Kommer inte på något särskilt just nu mer än att det är kallt inomhus både på boenden och i 
universitetets undervisningssalar under vinterhalvåret eftersom de saknar centralvärme – så man 
behöver varma kläder om man är frusen av sig! Men om de har specifika frågor så får de gärna höra 
av sig. 
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, små praktiska 
saker…)? 
Svensk-spansk ordbok. Det mesta finns annars att köpa, men varma kläder är bra att ha där under 
vinterhalvåret eftersom det är kallt inomhus. 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, eftersom man lär mig mycket som utbytesstudent. 
 
Övrigt: 


