
 

 

 

 

 

RESERAPPORT EFTER UTBYTESSTUDIER 

 

INTRODUKTION 
Jag hörde till den första kullen läkarstudenter som gjorde utbytestermin på Universidad del Desarollo 

i Santiago, och landade utmattad men pirrig i Chile i början av augusti 2010. Redan följande morgon 

var det dags att leta sig ut till universitetets största campus för introduktionsdagar med alla 

utbytesstudenter. Vi gick på rundtur, fick information om administrativa grejer, guidades runt stan 

och hade det allmänt trevligt med våra nya kompisar. Det visade sig att alla andra läste på filfak 

medan vi var de enda läkarstudenterna, och tydligen hade ett eget campus någonstans i närheten. 

Mer fick vi dock inte veta på introduktionen, eftersom man på internationella kontoret ännu inte 

lyckats komma i kontakt med ansvariga på medicinska fakulteten.  

Vi fick ledigt, och hängde ett par dagar lite i ett vakum, innan vi kallades sedan till möte med Dr 

Palisson. En översiktlig studieplan presenterades, som ungefär skulle motsvara T9:  

 6 veckor internmedicinplacering 

 4 veckor ortopediplacering 

 2 veckor primärvårdplacering 
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INTERMEDICINPLACERING  
Vi började med intermedicin och skulle gå med femteklassarna, d.v.s läkarstudenter på sitt sista år. 

Dr Palisson tog efter mötet med oss till medicinska fakulteten, presenterade oss för en elev i klassen 

som råkade vara tidig och dumpade oss där med honom. Vi fick inget schema och ingen mer 

detaljerad information om hur föreläsningsupplägget såg ut, annat än att vi skulle hänga på 

femmorna. Klassen i sig var härlig och tog emot oss med öppna armar, men det tog flera veckor för 

oss innan vi hade lyckats reda ut hur saker och 

ting egentligen fungerade. Vi kom till fakulteten 

och upptäckte att det var prov, eller inställt, 

eller bytt sal, eller epidemiologidag. Våra 

kompisar svarade så gott de kunde på våra 

frågor, men det var såklart jättevårt för dom att 

veta vad som var självklart och vad som var nytt 

för två svenska studenter. Själva frågade vi och 

frågade, men det är svårt att leta info  när man 

inte vet exakt vad man söker! Efter en rörig start 

fick vi tillslut grepp om hur veckorna var 

upplagda.  

Sammanfattningsvis kan man säga att klassen 

oftast hade patientövningar på eftermiddagarna 

och föreläsningar på förmiddagarna. 

Föreläsningarna följde olika veckoteman, som 

till exempel reumatologi, lungsjukdomar, och 

inflammatoriska systemsjukdomar. Nivån var 

perfekt för oss och lyssnandet en perfekt 

kickstart för språkförståelsen. Chilenarna pratar 

nämligen både snabbt, slarvigt och har många 

lokala uttryck, så det tar ett tag att komma in i 

snacket även för den som pratar bra spanska 

från början (inflyttade bolivianska läkare 

berättade till exempel att det tagit dom flera månader). För vår del gick undervisningen och språket 

ändå rätt okej, mycket tack vare tålamod och stöd från klasskompisarna. Visst kunde det vara trixigt 

med sjukdomsförkortningar på spanska och annorlunda referensvärden på labprover, men efter ett 

par veckor hade vi bra koll och hängde med fint.  

Eftermiddagarnas patientövningar blev något av en besvikelse. I grupper om 6 studenter träffade 

man en, eller i bästa fall två, polikliniska patienter per eftermiddag, handlade fallet tillsammans och 

diskuterade det hela avslutningsvis med en handledare. Chilenska studenter är teoretiskt mycket 

kunniga men har i jämförelse med oss väldigt lite praktisk erfarenhet. Det liknade lite grann 

upplevelserna från tiden på vårdcentralen med strimmagruppen, där studenter tafatt fumlar med 



 

 

 

blodtrycksmanchetter och tar ostrukturerad anamnes i trekvart (samtalsteknik var dock absolut inte 

på tapeten utan auktoritär utfrågning var det som gällde). Det tog några veckor innan vi förstod att 

läkarstudenter på sista terminen faktiskt inte hade mer patientkontakt än såhär. Visserligen var det 

intressant att ingående diskutera och repetera sjukdomsmekanismer och behandlingsstrategier, men 

det innebar varken tillräcklig mängd egna patienter, tillräckligt svåra fall eller ens hälften av dom 

obligatoriska 30 timmarnas praktik per vecka. 

Dr Palisson var vänlig att ha och göra med, 

men han hade alltid mycket att göra, 

svarade ibland inte på mail och hade tagit 

flera veckor på sig att lösa problem som en 

kompis på T10 råkat ut för. Min hembiljett 

var inte ombokningsbar och jag kunde inte 

vänta veckor på att saken skulle ordnas av 

Dr Palisson, så jag började försöka lösa 

saken på egen hand. Tillsammans med 

ansvarig för patientövningarna och andra 

kontakter vi hade lyckats skaffa oss fixade 

vi in oss bakvägen lite här och där. All 

aktivitet femmorna hade, som absolut inte 

var mitt i prick för T9, bytte vi ut mot ronder på intermedicinska avdelningen, eftermiddagar med 

konsulten, kvällar på akuten etc. Med en hel del knep och knåp blev det tillslut en skaplig 

internmedicinplacering, men ganska rörig och slitig. Såhär i efterhand, när man känner till det 

chilenska utbildningssystemet bättre, borde vi ha schemalagts tillsammans med AT-läkarna, som 

jobbar på avdelningen och har ansvar för fyra patienter var. Dom handlägger mer än gärna sina 

patienter tillsammans med en utbytesstudent och har pedagogiska handledare som förhör en utifrån 

patientfallen och ger en små uppgifter att läsa på från dag till dag.    

ORTOPEDIPLACERING 
När vi avslutat intermedicinplaceringen och började ortopediplaceringen kastades vi från askan in i 

elden. Schemat var tufft. Vi skulle vara på op halv åtta och tillbringa förmiddagarna där, sedan 

eftermiddagarna på akuten och slutligen mellan 18-20 ha två timmars ortopediseminarium med AT-

läkarna. Eftersom vi hade en timmas pendlingstid till ortopedikliniken åkte vi hemifrån 06 och kom 

hem efter 21. Vi var överlyckliga först - praktik i överflöd! Efter en vecka var vi inte riktigt lika 

extatiska. Vi hade blivit tilldelade en knäkirurg som handledare, och han älskade knän över allt annat 

men brydde sig inte så mycket om vad två svenska läkarstudenter skulle behöva få ut av en 

ortopediplacering. Han hade allvarligt tänkt sig att vi skulle stå 4 veckor i ett hörn och titta på en 

skärm medan han ersatte korsband med senor. Akuten var inte så mycket bättre, eftersom sjukhuset 

var privat och patienterna endast ville bli petade på av färdiga specialister. När vi efter en vecka 



 

 

 

tillbringat mer än 80 timmar på sjukhuset, sett åttioelva korsbandsoperationer och blivit undervisade 

i undersökningsteknik på en meters säkerhetsavstånd från akutpatienterna (stämningsprevention) 

började vi känna en viss oro för att vi inte skulle hinna lära oss det vi borde på ortopediplaceringen 

heller. 

Vi började networka bakom knäkirurgens rygg och vänsterprasslade med höftproteser, brutna 

vrister, armbågar ur led och allt annat som op hade att erbjuda. Vi raggade ortopeder i fikarummet, 

fick böna och be sjuksyrror att släppa in ytterligare en i salen, vi fick utskällning för att vi inte var rätt 

klädda (utan handledare är det svårt att veta vad som är rätt och fel) och blev förstås ännu lite mer 

utmattade eftersom vi inte bara gjorde våra 80 timmar utan dessutom organiserade dom.  

När halva placeringen gått bad vi vår knäkirurg 

att kolla om vi inte kunde få vara lite på det 

statliga sjukhuset också. Det fick vi, och 

plötsligt förändrades allt. Akuten var full av 

benbrott och skottskador, avdelningen 

överbelastad, vi fick intressanta patientfall i 

överflöd och handledarna var toppen! Vi 

stannade över natt och gjorde mer på en kväll 

än vad vi gjort på två veckor på privatkliniken. 

Det blev en toppenplacering och en otroligt 

intressant upplevelse, varefter vi sov konstant i 

72 timmar för att hämta igen oss.  

PRIMÄRVÅRDSPLACERING 
Chiles sjuksystem fungerar annorlunda mot Sverige. Det finns inga allmänspecialister och i 

primärvården hanteras endast väldigt okomplicerade patienter. På vårdcentralen jobbar istället 

nyutexaminerade läkare, och medelåldern är en bit under 30. Det blev en rolig placering, med många 

nya kompisar och uppsluppen stämning. Vi gjorde hembesök och handlade mängder av egna 

patienter. Det var första gången i Chile vi fick arbeta med patienter på samma sätt som vi brukar få i 

Sverige, där man själv får ta anamnes, undersöka och lägga fram en plan - och det var toppen! 

PRAKTISKA GREJER 
Att flytta till ett annat land är förstås alltid lite krångligt. Man är ganska utelämnad eftersom man i 

stort sett inte vet hur något funkar, men för vår del gick det mesta förvånansvärt lätt att ordna ändå. 

Att jag redan pratar språket underlättade förstås, men även utbytesstudenter som pratade halvdålig 

spanska klarade det praktiska utan större problem – mycket tack vare chilenares hjälpsamma 

inställning.  



 

 

 

Boende lyckade vi fixa redan inom tre timmar efter 

landning. Genom en agentur hyrde vi en fin lägenhet i 

en skyskrapa med gym, pool och utsikt över hela 

Santiago för billigare penning än vad studentrummen 

kostade. Priserna är lite billigare än i Sverige och 

eftersom vi var ett litet kollektiv på två så delade vi på 

många kostnader. Generellt sätt klarar man sig väldigt 

bra på CSN i Santiago, och eftersom HU betalar större 

delen av resan, så innebär utbytet ingen ekonomisk 

skillnad alls mot en vanlig termin hemma i Sverige. 

Andra praktiska grejer ordnade vi också relativt enkelt. Introduktionsdagarna på universitetet gav oss 

info om allt som hade att göra med uppehållstillstånd, registrering i landet, studentkort o.s.v. 

Människorna på kontoret för internationella relationer ställde alltid upp under hela utbytet och 

försökte hjälpa oss, även med saker som egentligen låg utanför deras bord.  

Hjälpsamheten faktiskt är min allra finaste upplevelse 

från Chile. I stort sett alla i Santiago har bemött mig 

med en otroligt vänlig inställning. Vi fått hjälp med 

massor av praktiskt saker i staden både av vänner, 

universitetet, sjukhuspersonal och okända människor, 

vilket underlättade jättemycket när placeringarna tog 

så mycket energi. Jag vill verkligen poängtera att i allt 

halvkaotiskt som placeringarna medförde, så har 

själva bemötandet alltid varit väldigt trevligt. 

Chilenare är ett folk med glimten i ögat, med nära till 

skratt och tack vare det har utbytet ändå varit himla roligt, trots att organisationen runt det hela var 

dålig.  

ÅK TILL SANTIAGO! 
Den här reseberättelsen har fått handla mycket om kvaliten på själva placeringarna, men allt har inte 

varit rörigt och ostrukturerat. Den andra sidan av myntet är alla roliga utflykter, alla härliga 

människor, all spanska, alla skojiga patienter och sjukvårdspersonal, all god mat, alla fester och allt 

det andra underbara som utbytet har inneburit. Jag skulle nog kunna skriva fem sidor bara om 

skidåkningen, eller vinprovningen, eller havet, eller nationaldagen, eller Patagonien... Chile än 

nämligen mycket mer än bara administrativa problem. 

  



 

 

 

Förutom magisk natur, levande kultur och 

språkträning innebär ett utbyte i Chile en ganska unik 

möjlighet att få se många av vårdens världar 

samtidigt. Chile är ett hierarkiskt land med enorma 

samhällsklyftor och det avspeglas i hälso- och 

sjukvårdssystemet. Du får lära dig vad det innebär att 

praktisera medicin och ge vård både bland extremt 

rika människor på högteknologiska privatsjukhus, 

med alla knepigheter och etiska klurigheter som det 

medför att vård inte är en samhällstjänst utan en konsumtionsvara. 

Du får lära dig hur man bedriver sjukvård med väldigt begränsade 

resurser på statliga sjukhus bland befolkningar med låg utbildning, 

fetma, våld och drogproblem. Du blir tvungen att fundera över vad 

god vård egentligen är och hur du måste vara mycket mer än bara 

medicinskt kunnig för att kunna ge dina patienter det. Du får 

erfarenhet av att praktisera medicin i ett okänt vårdsystem och du 

får lära dig vad det innebär att kommunicera med patienter på ett 

språk som inte är ditt modersmål. Du får se hur det är att jobba inom 

vården i ett land där människor mycket tydligt är olika värda.  

Summan av kardemumman är att Chile är ett väldigt intressant land 

att studera i. Till nästa varv har HU & UDD dessutom hunnit ändra en 

sak eller två så att bara det roliga blir kvar. Vayate - es maravilloso!  

       


