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I slutet av juli 2010 åkte jag till Chiles huvudstad Santiago för att göra 12 veckors klinisk 
placering inom primärvård, neurologi och psykiatri. 
 
I Chile finns det inget som heter gratis eller likvärdig utbildning på universiteten. Majoriteten 
av alla universitet är privata och så även mitt värd-universitet, Universidad del Desarrollo. 
Att läsa till läkare på Universidad del Desarrollo kostar en förmögenhet för en familj i Chile. 
Hela utbildningen tar totalt sju år där de två sista åren motsvarar AT. Specialistutbildningen 
är därefter i genomsnitt tre år. De flesta får lön under sin ST-utbildning men dock inte alla, 
det beroende på vilken specialitet man önskar. 
 
Som färdig ST-läkare har man en trygg och välbetald karriär framför sig.   
Alla studenter som jag träffade i Chile tog sina studier på högsta allvar och var väldigt 
ambitiösa. Av de studenter som jag pratade med var det ingen som sa att de hade tid för 
några intressen. Att få barn under utbildningen ansågs som en omöjlighet. 
I genomsnitt var jag på sjukhuset 40 timmar i veckan.  
Jag kom till Santiago tre veckor innan kursstart då jag ville installera mig i lägenheten och 
ordna med förberedelser innan min sambo och son kom från Sverige. Lägenheten fick vi tag 
på vi sajten www.contactchile.cl 
 
Vi har varit väldigt nöjda med lägenheten och läget. För en lägenhet med tre rum och gratis 
tillgång till pool, jacuzzi och gym har vi betalat motsvarande 7000 kr i månaden. 
Den första dagen på universitetet fick vi träffa våran kontaktperson Dr Pallison. 
Av Dr Pallison fick jag veta att han behövde mer tid för att ordna med mina kurser i 
neurologi och psykiatri. Dr Pallison skulle höra av sig till mig så fort han hade ordnat med 
kurserna till mig. Jag började med att vara på en motsvarande vårdcentralmottagning på ett 
sjukhus som heter Hospital Padre Hurtado. Efter två veckor på vårdcentralmottagningen 
förstod jag att det var svårt för Dr Pallison att ordna med mina kurser i neurologi eller 
psykiatri. Om han svarade på mina mejl så fick jag veta att jag skulle vänta. Jag sökte då på 
egen hand upp en neurolog, Dr Peng. Jag var varmt välkommen att vara tillsammans med 
henne i fyra veckor. Jag kontaktade Dr Pallison och han godkände detta. Detta var en mycket 
lärorik period som jag kände mig väldigt nöjd med. 
 
Därefter tog jag kontakt med chefen på psykiatrisk avdelning och fick lov att vara där i fyra 
veckor.  Under grundutbildningen på Universidad del Desarrollo har man en vecka med 
halvdagar på psykiatrisk avdelning. Man kan under sin AT välja fyra veckor som valfri period 
om man är intresserad. 
 
Tyvärr var min upplevelse av denna avdelning ej särskilt positiv. Patientbemötandet från 
läkarnas sida var i min mening uselt. Patienterna fick i regel aldrig prata till punkt och det var 
ett fullständigt ett ledande samtal från läkaren sida. En gång i veckan hade vi personalmöte 
med fika. I slutet av detta möte fick alla läkare och psykologer sätta sig i en ring, totalt ca 20 
personer. Därefter togs en patient in i rummet och fick sätta sig i mitten av ringen och blev i 
min mening korsförhörd om dess inre tankar medan personalen fikade. Jag upplevde detta 
som en väldigt stressande situation för patienten och frågade min handledare och chef på 
avdelningen om behandlingseffekten av detta verkligen kunde vara så bra då patienten blev 
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så stressad. Jag blev då snabbt tillrättavisad om att jag inte var i den positionen eller att jag 
hade den kunskapen att jag kunde ifrågasätta något av deras arbete. Liknande situationer 
som denna uppstod och tyvärr slutade det med att jag blev mer eller mindre ovän med min 
handledare.  Att fråga varför var inget man gjorde som student eller AT läkare denna 
avdelning. 
 
Under min period på psykiatrisk avdelning hörde Dr Pallison av sig och meddelade att han 
hade ordnat så att mina två sista veckor skulle vara på Teletón, ett rehabiliteringscentrum 
för ryggmärgsskadade barn och ungdomar.  
 
Mina två sista veckor på Teletón var helt fantastiska och helt klart det bästa från hela 
placeringen. På Teletón arbetar man i mulitproffessionella team kring patienten för att 
kunna se patientens alla olika behov och specifikt anpassa vården efter behov. Ett team 
bestod av: nutritionist, social sekreterare, psykolog, olika terapeuter som t.ex. musik 
terapeut, läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och logoped. Varje dag 
samlades alla runt patienten för att ha rond. Jag upplevde att både patienter och personal 
var väldigt nöjda med detta arbetssätt. Väldigt inspirerande! 
 
Mina 10 första veckor var jag uteslutande på ett sjukhus som heter Hospital Padre Hurtado 
och ligger i de fattigare områdena i Santiago. Sjukhuset drivs av regeringen och människorna 
som får vård här kommer i regel från fattiga förhållanden. Det var otroligt att se vilken styrka 
människor har, men det var ibland väldigt svåra människoöden som för mig var chockerande 
att se och höra om. Det rörde sig då om kvinnomisshandel och vanvård av barn som jag 
aldrig kommit i närheten av på samma vis i Sverige. 
 
För att komma till och från Hospital Padre Hurtado åkte jag buss eller tunnelbana, resan tog 
totalt 2 timmar. Som regel studerade jag under tiden så restiden gjorde mig inte så mycket. 
Tyvärr blev jag dock utsatt för ett rånförsök av två män på min näst sista bussresa hem. De 
försökte ta min mobil som jag hade i handen och min väska. Tre andra män ingrep så jag 
förlorade inga värdesaker men blev rädd. 
 
Universidad del Desarrollo ordnade med en del sociala tillställningar samt fick jag en fadder. 
Min fadder heter Sole och var helt underbar! 
Under min resa till Chile så var min sambo och tvååriga son med från Sverige. Både min 
sambo och son har trivts väldigt bra här i Chile.  
Det har varit lätt för oss att få kontakt med människor då chilenarna i regel är otroligt varma 
och vänliga människor. Seth lärde känna en grannpojke i samma ålder.  
Jag skulle rekommendera andra studenter att åka hit under termin åtta eller nio då man 
läser medicin och kirurgiblocken då det inte var några problem för Anna eller Sara att få läsa 
sina kurser.  
Säkerhetsrisken på väg till Hospital Padre Hurtado går inte att bortse ifrån. Skulle vilja 
understryka att det är farligt att röra sig fritt i detta område samt att man inte ska ha med sig 
några dyrbara värdesaker som t.ex. en attraktiv mobil! 
Vi fick köpa sjukhuskläder som inte var så billigt, så ta med dig en sjukhuskläder från Sverige. 
 
Chile har fångat hela min familjs hjärta och jag vill trots vissa svårigheter varmt 
rekommendera andra studenter att resa hit!! 


