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1. Vilket program läser du på? 

Läkarprogrammet. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Århus universitetshospital samt vårdcentralplacering i Grenaa. Båda i Danmark. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Åkte på termin 9, och var där hela terminen, dvs 4 månader. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

Jag gick praktik motsvarande det jag skulle gjort om jag hade stannat i Sverige.  

Jag gjorde en 4v lång internmedicinsk rotation där endokrinologi, reumatologi ingick speciellt mycket.  

4v allmänmedicin på en vårdcentral i Grenaa som var privatägd som alla andra vårdcentraler i 
Danmark. 

4v ortopedkirurgisk placering. 

Läste även en dansk språkkurs på kvällstid parallellt med praktiken samt diverse föreläsningar som 
jag gick med tillsammans med resten av de danska studenterna. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

4v Internmedicin, 4v Generell medicin, 4v ortopedi. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Runt 35 timmar i veckan. 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 

Jag bodde centralt i en riktigt fin 2a tillsammans med min flickvän som studerade arkitektur i Århus. 
Jag ordnade på egen hand genom www.boligportal.dk. Mycket bra site för bostad i Danmark, kostar 
dock en del att gå med där men det är det lätt värt. Kostade 5500 danska kronor i månaden, samt 
depositionen som vi blev blåsta på. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 

Nej, det blev inga problem efter första veckan. Går snabbt att komma in i danskan om man 
anstränger sig för att förstå tycker jag. Svårare att göra sig förstådd än att förstå danskarna. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

http://www.boligportal.dk/�


Vårdcentral placeringen var verkligen super, mycket bra bemötande samt intressanta patienter. En 
patient kom in med rupterat aorta-aneurysm som vi snabbt upptäckte och skickade på akut-remiss 
till kirurgen. Op gick bra och vi fick sedan god choklad som tack av patienten sedan  

Kul att se hur annorlunda det fungerar med privatägd vårdcentral. Mer flexibelt men mer 
pappersarbete. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 

exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 

Det jobbigaste var nog i början när det var näst intill omöjligt att förstå danskan och göra sig 
förstådd. Men det löste sig efter ungefär en vecka när jag kunde plocka ut orden ur den danska 
språkgröten… 

Det jobbigaste studierelaterade momenten var nog att jag blev relativt dåligt bemött tills jag 
berättade att jag var utbytesstudent, inte en svensk student som läst hela programmet i Danmark 
och ”stulit” en plats från en dansk. Speciellt då jag inte kunde danska särskilt bra, kan inte sett bra ut 
då jag är långt kommen i utbildningen och inte brytt mig om att lära språket.. 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 

du skulle ha kommit tidigare/senare? 

Helgen innan studierna började, tyckte det var rätt lagom. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 

Sverige? 

CSN- lån, det gick åt lite mer pengar än det skulle gjort i Sverige. Dock så var CSN-lånet uppregelerat 
ngt så det löste sig bra. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 

terminsstart? Deltog du i det?) 

Fick en fadder, hade dock ingen användning för det. Det fanns ett introduktionsprogram för 
internationella studenter men kanske mest inriktat på studenter som kommer utanför norden. Jag 
kände inget behov av det så jag hoppade över den, kände mig inte främmande för den danska 
kulturen direkt. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 

eller studier? 

Åk! Fantastiskt tillfälle att få pröva på hur det är att studera i ett annat land samt byta erfarenheter. 
Se dock till att ha en oberoende person som kan inspektera lägenheten efter du åkt så att du inte blir 
blåst på depositionen. 



15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 

saker…)? 

Ja kläder är ju bra att ha med sig. Annars inget egentligen, bra att se till att lägenheten är möblerad. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Japp, Århus var fantastiskt trevligt. Pittoresk storstad med småstadskänsla. 

Mycket nöjd med praktiken också. 

17. Övrigt: 

 

 

Sjukhuset där jag spenderade det mesta av min tid. 



 

Livskvalitet från vår balkong med sikt in mot den mysiga innertrådgården. 


