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1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
T9. Sammanlagt 12 veckors placering samt några veckor för att resa runt i Chile och 
Argentina efter placeringarna. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde all praktik som ingick på terminen. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
               Ortopedi 4v, internmedicin 6v, primärvård 2v. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Antalet timmar varierade lite mellan de olika placeringarna, men ungefär 30-40 timmar/v. 
 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i en liten lägenhet i ett av de stora höghusen i centrala Chile. Lägenheten bestod 
av ett rum och kök på 21a våningen och jag delade den med en av de andra 
utbytesstudenterna från läkarprogrammet. Vi hade en hyra på ca 3000 kr och så kostnader 
för internet, el, vatten mm. Sammanlagt betalade jag mellan 2000-2500kr/mån.  
Lägenheten hittade vi själva genom en agentur som hyrde ut möblerade lägenheter. 
 
 

 
Utsikt från terrassen på vår byggnad. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Innan hade jag studerat spanska på mellanstadiet och gymnasiet och även rest en del i 
Sydamerika och Spanien.  
 



9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Jag har väldigt många fina minen från utbytesterminen. Studenter, handledare, personalen 
på sjukhusen och praktiskt taget alla jag möte under min resa tog väldigt väl hand om mig 
och hjälpte till med allt de kunde.  
Mitt bästa minne av själva studierna är då jag för första gången kände att jag behärskade 
språket tillräckligt väl för att ta hand om en patient helt själv. 
Andra fina minnen har jag av skidåkning i Anderna, firandet av Chiles 200års jubileum, 
utflykter över helgerna till Valparaiso, Mendoza och San Pedro Atacama. De 6 veckorna då 
jag reste runt i södra Chile och Argentina är också väldigt minnesrika. 

 

 
Behandling av handtrauma på akutmottagningen. 

 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  

I början upplevde jag det jobbigt med språket och det tog mig ett par veckor innan jag kände 
mig bekväm med att kommunicera med patienter och annan personal. Det var också ganska 
påfrestande att pendla till sjukhusen som båda låg ca 1 timmes resa inifrån centrala Santiago. 
Mest frustrerande var dock att se de enorma skillnaderna inom det chilenska 
sjukvårdssystemet. Placeringarna gjordes på Clinica Alemana, ett av Santiagos bästa 
privatsjukhus, och på Hospital Padre Hurtado, ett offentligt sjukhus i ett av de fattigaste 
områdena. Man kan lugnt säga att skillnaderna mellan dessa sjukhus var enorma. 
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag var på plats i Santiago någon dag innan terminsstart. Eftersom terminen började ganska 
tidigt, den 4e augusti, och jag sommarjobbade till slutet av juli så hade jag inte så mycket att 
välja på. Hade jag haft ett val så hade jag försökt komma en eller två veckor innan 
terminsstart så att jag hade kunnat bekanta mig lite med staden och språket.  
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Min resa finansierades av resebidraget från HU, studiebidraget och resten av sparade 
pengar. Själva studietiden i Chile kostade mig ungefär lika mycket eller kanske lite mindre. 

  



 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något 

introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Det generella mottagandet av utbytesstudenterna var bra och välorganiserat. De första två 
dagarna deltog man i ett välkomstprogram där man fick träffa de andra utbytesstudenterna, 
bjöds på mat, guidades på universitetet (dock inte det universitet som jag skulle ha lektioner 
på) och fick se lite av stan. Alla fick varsin fadder. Tyvärr så träffade jag aldrig henne, men vi 
hade mailkontakt innan jag kom till Santiago. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Eftersom vi var de första läkarstudenterna så var allt nytt och vi fick vara lite av 
försökspersoner. Ett tips är att ta kontakt med ansvariga på universitetet i god tid innan. 
Utbildningen i Chile är inte utformad på samma sätt som i Sverige och studenterna har inte 
lika på mycket praktik som vi på motsvarande termin. Därför är det viktigt att vara klar med 
vad man behöver så att de kan fixa det. 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Man behöver ha med sig en läkarrock och stetoskop. Medicinsk litteratur är dyr i Chile så 
man kan lika gärna ta med sig sin egen. 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut! Denna resa har gett mig mycket erfarenhet av den chilenska sjukvården, kulturen 
och språket. Jag har också haft en massa oförglömliga upplevelser och träffat en massa nya 
människor under mitt halvår utomlands. 



San Pedro de Atacama

      
Pingvinkoloni utanför Ushuaia, Eldsla ndet.     Iguazufallen, Argentina.  


