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Vilket land och stad åkte du till? 
Porto, Portugal 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 8 (knappt 4 månader) 
 
Vad gjorde du där? 
Praktik 12 veckor + 3 veckors språkkurs i början 
Jag fick tillgodoräkna mig all praktik under termin 8.  
2 veckor medicin, 4 veckor akutmedicin och 6 veckor kirurgi 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Varierande från ca 30-45 timmar/vecka 
 
Var bodde du och hur var bostaden? 
Jag bodde i ett lägenhetskomplex där lägenheterna delades med en annan student. Det bodde totalt 
ca 15 andra utbytesstudenter där tillsammans med andra portugisiska familjer som bodde 
permanent. Det var ett jättefint boende med en stor terrass där vi ofta träffades och t.ex. grillade. 
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Jag kunde lite sedan innan och började också terminen med en intensivkurs. Språket var ändå en 
begränsande faktor såklart men för min del gick det skapligt eftersom jag kunde ta mig fram hyfsat. 
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Språkkursen innan var oerhört rolig och jag träffade flera personer där som jag sedan fortsatte att 
umgås med. Jag dansade även salsa varje vecka och surfade några gånger, bl.a. med hela min familj 
när de var på besök. Det är nog ett av de roligaste minnena. 
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga? Frustrerande? Stressande? 
Att det var väldigt mycket studenter i förhållande till läkare till skillnad från i Sverige. Svårt ibland att 
få vara med och göra saker men det går alltid att lösa och det får man ha med i åtanke om man åker 
på ett utbyte. Man lär sig mycket också. 
 
Nämn något du såg/upplevde som var annorlunda jämfört med Sverige  
Förvånandsvärt lika i tänket, men hygien är ju inte lika väletablerat. Nästan alla har bara en rock över 
civila kläder. 
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats?  
Jag kom dit dagen innan språk-kursen började. Självklart är det alltid en fördel att komma så tidigt 
som möjligt för att styra upp boende och lära sig språket och hitta runt men det beror ju lite på 
situationen hemma innan så det är nog mest upp till var och en som åker. 
 
Hur finansierade du din resa?  
CSN och pengar från sommarjobb innan avresa + stipendiet från Erasmus 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Jag fick ingen fadder, det var många fler utbytesstudenter jämfört med faddrar. I övrigt var 
mottagandet jättebra både i Coimbra där språkkursen var och i Porto. 
 



Utvärdering av utbytesstudier 

Har du tips för studenter som planerar att åka till samma sjukhus/universitet nästa år? 
Sök språkkursen EILC som man får stipendier för att gå (om man blir antagen).  Försök sedan att hålla 
upp med portugisiska-lektioner privat eller på universitetet under terminen. Då får man ut mycket 
mer av praktiken. 
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
Ta med ett par läkarrockar, annars går det att köpa där. Sök boende privat eftersom av vad jag har 
hört så är inte universitets-rummen så bra. 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
 Absolut, om man vill lära sig ett nytt språk och se hur sjukvården fungerar i andra länder. Man ska 
dock vara medveten om att praktiken inte blir helt som i Sverige men det får man förhoppningsvis 
igen på annat sätt.  
 


