
1. Jag läser termin 10 på läkarprogrammet, Linköpings Universitet
2. Unversitetet: Universidade do Porto, staden Porto i lander Portugal.
3. Jag äkte termin 10 och var där från slutet på augusti till december 2010.
4. Jag gjorde praktik som efter diskussion med ansvarig professor motsvarade den 
praktiken tillgodosedd på LiU termin 10. Jag hade en kontinuerlig dialog med min 
professor i Sverige via mail under min praktik, och en del flexibilitet ändrade 
utgångsplanen lite. Det slutade med att jag hade praktik som följer: Internal medicine 
MI606 praktik 7 veckor, Praktik på neurologen 3 veckor, Psychiatry MI605, klinisk 
praktik, 2 veckor
5. Jag hade 30 timmars praktik på sjukhuset och ca 10 timmar per vecka åt egna 
studier.
6. Jag bodde på "Bairro Ignez", där jag delade lägenhet med en italienare som också 
var erasmusstuden. Priset var ca 275 euro med vatten, el och internet inkluderat. Jag 
fick tipset om bostaden av en kursare som varit i Porto året innan. Bostaden var väldigt 
fin, och hade en fin terass med fin utsikt där man kunde ha trevliga middagar och 
BBQs i solnedgången. Hyresvärden var väldigt trevlig och tillmötesgående. Det bodde 
även många andra erasmusstudenter där.
7. Jag kunde inte portugisiska. Jag gick en kurs där jag lärde mig grunderna vad gäller 
att ex handla eller hitta rätt. Överlag var min brist på portugiska inga problem, då det 
vanliga språket bland erasmustudenter över lag var engelska, samt att lärare, 
handledare etc på sjukhuset var väldigt tillmötesgående och på grund av detta hade 
undervisning, diskussioner etc på engelska.
8. Oj, jag har väldigt många bra minnen från min utbytesplacering. Allt ifrån alla 
underbara människor jag träffat, till allt nytt jag mött och sett i Portugal: kulturen, den 
portugisiska mentaliteten, den trevliga gästvänligheten. Att med så varm hand känna 
sig välkommen och inte alls till besvär under min klinisk praktik är också något som var 
över mina förväntningar. Jag har många positiva och glada minnen ifrån praktiken, 
men trots detta måste jag säga att mitt bästa minne ändå är första gången jag lyckats 
fånga en våg och stå på en surfingbräda.
9. I november när det började bli kallare märkte man hur husen man bodde i inte hade 
adekvat isolering, och ofta var väldigt kalla inomhus, framförallt nattetid. Trots ett 
trevligt klimat i Porto har jag nog inte frusit mer än jag gjorde där sista månaden. 
Kulturellt var det väldigt annorlunda hur anställda i affärer aldrig stressade, och trots att 
köerna var väldigt långa tog det lång tid för varje kund. Lite frustrerande ibland, men 
typiskt svenskt att bli uppstressad av något sådant kanske. Vad gäller studierna var det 
på ett sätt positivt med flexibiliteten på praktiken, man fick timme för timme, fick följa 
med olika handledare hit eller dit. Detta var bra på ett sätt, men samtidigt saknade jag 
ibland ett strukturerat schema så jag visste var jag skulle vara på utsatt tid och göra 
under dagen. Det var många gånger ganska frustrerande .
10. Jag kom till Porto i slutet på augusti, ca 4 veckor innan min praktik startade. Det var 
en lagom tid att få en känsla för språket, lära sig stad och människor, samt att ha tid att 
njuta av den portugisiska sensommaren.
11. Jag hade jobbat under sommaren och hade pengar efter det. Vidare fick jag 
erasmus-stipendiet och CSN, vilket räckte för mina finanser. Allt är billigare i Portugal 
än i Sverige, och stipendie, CSN, och sommarjobbpengar gjorde att man kunde leva 
väl i Portugal utan att behöva oroa sig över sin ekonomi.
Mottagandet av universitetet, mitt sjukhus där jag praktiserade och 
studentorganisationen ESN var verkligen i världsklass. Överallt fick jag ett varmt 
välkomnande, och under hela terminen fick man chans att medverka i många olika 
aktiviteter som arrangerades. Handledare och andra studenter var vänliga, gav ut sitt 
nummer etc och sa att man fick föra av sig vid minsta problem.
12. Jag vill tipsa om att ordna en läkarrock innan avfärd, då det i regel inte kan 



handhållas av universitet. Vidare tycker jag absolut man ska ansöka till EILC-kursen.
13. Som sagt, läkarrrock. Annars bistår universitet med mycket, som tex 
mobilkontantkort.
14. Absolut! Det är en underbar stad med underbara människor och en underbar 
portugisisk gästvänlighet och mentalitet man inte har i Sverige på samma sätt. Det är 
givande att se hur sjukvården skiljer sig från Sverige i frågan om hygien, sekretess, 
utredning och behandlingsstruktur etc.
15. Jag hade en oerhört trevlig tid, och jag är oerhört tacksam att jag fick möjligheten 
att komma till Porto, och jag kan rekommendera det varmt!


