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Mitt namn är Mira och jag studerar medicin vid Linköpings universitet. Jag gjorde termin nio som 
utbytesstudent vid Köpenhamns universitet. Utbytet utgjordes främst av klinikplaceringar och jag hade alla 
mina obligatoriska 12 veckor på Gentofte hospital som ligger lite norr om Köpenhamn, men fortfarande på 
cykelavstånd ifrån centrum. Jag hade fem veckors placering på kardiologisk avdelning, fem veckor på 
ortopeden och 2 veckor på anaestesi. Dagarna startade med morgonkonferens vid åttatiden och sedan 
hade man olika uppgifter på kliniken fram till cirka klockan tre. Arbetsdagarna är lite kortare i Danmark än i 
Sverige. Detta på grund av att de bara har 37 timmars arbetsvecka plus att jourer och liknande dras ifrån. 
De humana arbetstiderna och det faktum och att det var mycket bra bemannat på sjukhuset bidrog till god 
arbetsmiljö, god stämning och nöjda medarbetare uppfattade jag det som.  
 
På klinikerna fick jag möjlighet att ronda egna patienter, vara med på operation, ta emot patienter på 
akuten, sätta suturer mm. Jag fick mycket ut av klinikarbetet och kände mig väl bemött av såväl doktorer 
som sjuksköterskor och patienter. Bemötandet var jag lite orolig för innan jag reste, just att danskarna 
skulle vara trötta på svenska medicinstudenter, att vi tar deras utbildningsplatser etc. Vid få tillfällen kände 
jag av en ovilja mot mig som svensk och att de var irriterade för att jag inte talade perfekt danska, men så 
snart jag sa att jag var “udvekslingsstudent” så blev de genast mer positiva och tyckte det var roligt att jag 
hade ett genuint intresse för Danmark och hur vårdapparaten fungerar där.  
 
Varje fredag hade vi undervisning på förmiddagen. Avdelningarna turades om att hålla i undervisningen där 
vi utgick ifrån en patient och diskuterade i grupp och med patienten om hans eller hennes tillstånd. Detta 
var oftast mycket lärorikt och givande. Det var dock ibland en något märklig situation då en sjuksäng 
rullades in i en aula med en sjuk patient i, som tjugo studenter satt och tittade på. Därefter diskuterades 
det över huvudet på denna patient och spekulerades runt vad hon/han kunde lida av. Denna 
undervisningsform kändes något gammeldags och aningen rå. Men råheten är också en del av den danska 
charmen. Man är mer direkt mot varandra, skojar mer på arbetsplatsen, men är även mer tydlig i sina 
roller. Jag trivdes med den typen av klimat i alla fall.  
 
Det danska språket kunde jag rätt hyfsat innan jag kom till Köpenhamn eftersom jag är uppvuxen i Malmö 
med mycket dansk tv och frekventa besök på tivoli. Det var lite svårt de första två veckorna att hänga med 
på vad det snackades om på morgonkonferenserna, men sedan gick det bra. Dock upplevde jag att 
danskarna hade svårare att förstå vad jag sa, så rätt så snabbt lärde jag mig vilka ord som inte gick hem och 
bytte ut dessa och då gick det bättre. Kommunikationen med patienter fungerade fint, bara man tog det 
“stille og rolig”. 
 
Jag fick ordna boende själv. Som nordisk utbytesstudent får man ingen hjälp att hitta bostad som studenter 
från övriga världen får. De flesta av dessa bodde på korridor, och fick på så sätt ett naturligt umgänge med 
andra internationella studenter som kanske inte är helt fel när man kommer som ny. Detta beror förstås på 
hur många egna kontakter man har i Köpenhamn och vad man trivs med. Jag fick pendla två veckor från 
Malmö innan jag hittade ett rum på Nørrebro inneboende hos en dansk tjej. Detta fungerade fint men det 
var lite trist att betala ca 5000 svenska för ett omöblerat rum. Att hitta boende var inte det lättaste och 
mycket tidskrävande så jag rekommenderar att man startar i god tid. Pengamässigt klarade jag mig rätt bra 
annars, mat och hyra är lite dyrare än hemma, men ett tips är att äta i kantinen på sjukhusen där man ofta 
får super god lunch till ett billigt pris.  Mycket rostbiff, remoulade och fiskefilet.  
 
Köpenhamns universitet hade ordnat mentor till alla som var intresserade. Min var mycket gullig och 
hjälpsam. Det ordnades även happenings som kanalbåtstur, julefrukost, bio mm, som var roliga att vara 
med på. Jag fick kompisar från Österrike, Tyskland, Norge och Danmark så klart.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag är mycket nöjd med mitt utbyte. I Köpenhamn får jag som skåning en 
underbar hemmakänsla samtidigt som staden är totalt exotisk och spännande!  


