
Joakim – Läk T 8, vårterminen 2011 - Reserapport Barcelona 

  

Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
  
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Universitat Autònoma de Barcelona 
  
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag gjorde termin åtta från början av februari till slutet av maj.  
  
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde praktik sammanlagt 14 veckors praktik. Fem veckor på akutmedicin respektive akutkirurgi 
samt fyra veckor på kardiologen. Då jag lärde känna spanska studenter fick jag reda på att de hade en 
akutmedicin kurs med föreläsningar tre gånger i veckan. Jag passade även på att gå på en stor 
pneumologi konferens som de anordnade där nere.  
  
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Allt (hoppas jag).  
  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 
5v” ”eller ”Advanced Immunology 8 credits” 
Se ovan 
  
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det varierade allt ifrån ca 30 upp till 45. Allt beroende på vem man gick med och huruvida det var 
givande att stanna kvar eller ej. Som utbytesstudent är det mycket eget ansvar. Akutmedicin 
föreläsningarna jag gick på var tre gånger i veckan under 8 veckor.  
  
7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde tillsammans med min flickvän i Born vilket är en del av Barcelonas ”gamla stan”. Mysigt 
centralt lite alternativt område där man har nära till det mesta. Då jag gjorde praktik på Vall 
D’Hebron blev det att jag hade en 30 min pendlingstid med tunnelbana.  
Vi fixade boende på egen hand väl på plats genom att ringa runt på olika bostadsannonser som vi 
hittade på diverse spanska ”blocket” sidor. Finns många agenturer som hyr ut möblerade lägenheter 
varav en del är engelsktalande. 
Tyvärr är Barcelona en relativt dyr stad och vi betalade tillsammans ca 860 €/mån för vår lägenhet 
(allt inkluderat). Om man kan tänka sig bo i kollektiv, som jag rekommenderar för de som åker ner 
ensamma, kan man komma ner till runt 300 € för en central lägenhet.  
  
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Utöver att ha läst spanska under hela min skoltid gjorde jag ett utbytesår under gymnasiet i spansk 
familj. Emellertid är det stor skillnad på att kunna snacka bra spanska med folk på gatan och kunna 
prata med patienter och diskutera med läkare. Det krävs ett annat vokabulär som inte man vanligtvis 
inte lär sig på språkkurser. Har man dock bra grunder kommer man snabbt in i det.  
I Barcelona, då det ligger i Katalonien, är utöver kastilianskan även katalanskan ett officiellt språk och 
modersmål för många som besöker eller jobbar inom vården. Vanligtvis är det inget problem för 
patient/vårdpersonal att byta till kastilianska så alla i rummet förstår. Ta mod be om det bara. 
  



9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Att få bo och uppleva Barcelona som en fastboende.  
  
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Ett stressmoment precis i starten var när jag skulle registrera mig på universitet och det visade sig att 
jag var inskriven som sjuksyster. Vilket innebar en del pappersexercis och flängande mellan olika 
kontor innan det löste sig. 
Sedan skulle jag säga att starten på var och en av de olika placeringarna där den första placeringen på 
akut medicin var tuffast. Detta berodde på dels att man fortfarande inte riktigt var helt flytande 
språkmässigt samt att inte fick någon riktig introduktion av hur allt funkar. Jag fick inte heller någon 
speciell handledare. Tur var det att det fanns spanska utbytesstudenter där som kunde förklara vad 
som gällde.  
  
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare? 
Två veckor. Under den första veckan letade jag bostad och under den andra gick jag på 
spanskaklasser. Man kan aldrig vara för länge i Barcelona. Några veckor till av språkstudier hade 
säkert varit bra. 
  
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
CSN, erasmus bidrag samt eget sparkapital. Boende är lite dyrare medan att gå ut och äta & dricka är 
billigare. Ett tips är att lära känna spanska studenter. De är väldigt prismedvetna och känner alla 
billiga ställen.   
  
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Jag fick ingen fadder.  Det anordnades en introduktionsvecka för internationella utbytesstudenter 
men jag var tyvärr sjuk och missade det mesta av den. Den är framförallt inriktad till studenter som 
läser på universitet dvs inte läkarprogrammet. Väl ute på praktik lär man känna spanska studenter 
som är öppna och lätta att lära känna.   
  
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? 
Om inte spanskan är flytande så åk ner innan och gå några veckor på en spanska kurs. Fastna inte i 
erasmusfällan och bara umgås med tyskar, italienare, skandinaver och dylikt. Lär känna 
katalanerna/spanjorerna.  
  
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Öppet sinne.  
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, utan tvekan.  
  
17. Övrigt: 
En grej som jag inte gjorde men skulle ha varit bra är att ladda hem någon läkarserie exempelvis 
Grey’s eller House på spanska med undertexter. För att lättare komma in i termerna och hur man 
snackar på sjukhus.    
  


