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Jag heter Mårten och läser på läkarprogrammet sedan några år tillbaka. Våren 2011 gjorde jag på min 
nionde termin ett Erasmus-utbyte i Portugals andra största stad Porto. Jag anlände till Porto i mitten av 
januari för att börja med en fyraveckors språkkurs för att värma upp portugisiskan. Jag hade en del 
förkunskaper i portugisiska sedan ett projektarbete ett år tidigare i Rio de Janeiro, men intensivkursen 
var välbehövlig för att komma in i språket igen. Den ingår också då man gör Erasmus i ett mindre 
europeiskt land. På språkkursen lärde jag känna människor från hela Europa som kommit till Porto för 
att göra utbyte och alla hade olika bakgrund, utbildning och kultur, vilket gjorde språkkursen lika 
mycket till ett multikulturellt utbyte med livliga diskussioner kring allt från musik och mat till politik.  
Efter språkkursen började jag min praktik på sjukhuset. Upplägget på utbytet såg ut som så att jag 
skulle göra enbart praktik  med 8v internmedicin och 4v ortopedi som sen skulle göra att jag kunde 
tillgodoräkna mig utbytet helt och fullt. Dock var jag tvungen att göra tentan i Sverige i slutet av 
terminen. De kurser jag var inskriven på i Porto överensstämde inte riktigt med de önskemål jag hade i 
början. Jag var inskriven på en kurs som hette ”Internal Medicine” på deras sjätte år som sträckte sig 9v 
framåt från den 14 februari. Jag ville ju bara göra 8v. Deras kurs ”Orthopedics and Truamatology” 
som låg på deras fjärde år var bara tre veckor och började inte förrän i slutet av maj, då jag skulle 
behöva åka hem för att göra tenta. Jag hade inte mer än en muntlig garanti att det här skulle lösa sig när 
jag åkte ner, vilket var ett litet orosmoment. Väl nere och när jag fick träffa Sofia Gramaxo som var 
ansvarig för utbytesstudenterna blev jag betydligt lugnare då hon lugnt sa att jag visst kunde göra 8v 
internmedicin och sen 4v ortopedi direkt efter om jag ville. Hon skulle bara prata med professorn så 
löste det sig. Mer och mer insåg jag hur systemet fungerade i Portugal. Det är mycket mindre officiellt 
och personliga överenskommelser är det lättaste sättet att ta sig fram. Unde  min första vecka på 
placeringen  i intermedicin gick jag med sjätte årets studenter som hade sin sista praktik innan examen. 
Den var väldigt inriktad på att dom skulle få arbeta självständigt och pröva sina vingar som läkare. Det 
var en hel del inskrivningsbesök och avdelningsarbete och administrativt som var ganska svårt för mig 
att sätta mig in i. Allrahelst som språket i början trots min intensivkurs var svårt att hänga med i. Det 
ska tilläggas att mitt främsta mål med utbytet var att lära mig portugisiska och jag föredrog därför att 
prata portugisiska före engelska. De flesta läkare och alla studenter kan och pratar bra engelska. På 
detta område skiljer sig Portugal markant i mina ögon från t.ex. Spanien och Frankrike. Efter två 
veckor på internmedicinkursen kände jag dock att praktiken blev lite lidande av att jag var ganska 
mycket svans och hade svårt att hänga med i de många gruppdiskussioner som fanns. Jag pratade då 
med professorn på internmedicin om att få göra en individuell studieplan och göra praktik på 
kardiologen, reuamtologen och njurmedicin och ha mer individuell handledning för att lättare hänga 
med i språket, vilket han tyckte var en bra idé och gick direkt och pratade med njurmedicin där jag 
fick börja samma dag. Inga formulär, inga svårigheter, bara ett enkelt artigt samtal. Detta är ett bra 
exempel på att mycket styrs inofficiellt och med personliga överenskommelser och även att det är 
väldigt toppstyrt. Det kan stressa en svensk som är van att ha ett schema att följa från dag ett, men min 
erfarenhet blev att allting löste sig i slutändan hur bra som helst och oron var helt obefogad. När min 
njurmedicinpraktik var klar två veckor senare, ordnade professorn efter ytterligare ett samtal i en 
korridor nya två veckor till mig på hjärt-IVA och angio-lab. Språket och praktiken flöt på som så utan 
problem tills att jag var färdig i mitten av maj. Jag var ofta på  sjukhuset 4 dagar i veckan och man 
brukade börja vid halv nio och gå hem vid tvåtiden om det inte hände så mycket mer. Det fanns alltså 
gott om tid att upptäcka Porto och Portugal också, vilket var det andra stora syftet med utbytet.  



Jag bodde i ett hus som hette Bairro Ignêz med små lägenheter för två personer (3 rok) med utgång mot 
en stor gemensam terass med utsikt över floden, som när våren kom var en helt fantastisk plats att bo 
på med gemensamma middagar och umgänge varje dag. De flesta av dem som  blev mina bästa 
vänner i Porto, lärde jag känna här. I Porto kan man roa sig med ett bra uteliv med mycket studenter 
och utbytesstudenter. 20 min till stranden med bra vågor för surf. Själv surfade jag 3 gånger i veckan 
under de sista månaderna. Dock är vågorna bäst under vintern, vilket kan vara bra att tänka på för den 
som åker dit för den sakens skull. I övrigt är staden en gammal stad med mycket bevarade 
UNESCO-skyddade byggnader, med floden som transporterar det berömda portvinet från Dourodalen, 
som flyter genom staden på vägen ut mot havet.   
Ekonomiskt så klarar man sig väldigt bra i Portugal med det vanliga CSN-stödet. Att man sen får 
ytterligare ett stipendium från Erasmus på ca 150 euro per vecka man är där, gör att man behöver inte 
oroa sig för ekonomin även om man lägger på sig lite lyxigare vanor, med mycket kafé och 
restaurangbesök. Om man går ut o käkar och en schysst måltid med förrätt, kött eller fisk och vin 
brukar det gå på 15 euro en kväll (även billigare om man känner till ställen).  
Något som är värt att tänka på att ta med om man åker dit är varma kläder på vintern. Det var inte 
kallare än 5-10 grader, men problemet är att många av de äldre  portugisiska husen (inklusive mitt) 
inte är isolerade som svenska och temperaturen inne kan lätt krypa ner några grader under 20. Mitt 
ylleunderställ var flitigt använt under den första månaden tills att våren och värmen kom i slutet av 
februari. Att ha lite förkunskaper i portugisiska gör det lättare att lära sig språket såklart och kan   
öppna fler dörrar både på praktiken och socialt. Det finns dock ett stort community av erasmusstudenter 
där huvudspråket är engelska och det organiseras och händer saker de flesta kvällar i veckan om man så 
vill.  
Sammanfattningsvis kan jag varmt rekommendera att göra utbyte i Porto. Om man kan välja tror jag att 
våren är bättre än hösten, då man hela tiden går mot bättre väder. Det underlättar om man har lite 
förkunskaper i Portugisiska eller spanska, men portugiser talar som sagt bra engelska och många av de 
erasmusstudenter jag träffade både på och utanför sjukhuset som inte talade portugisiska tyckte att det 
gick bra och var värt ändå. Huruvida praktiken Det är svårt att jämföra praktiken med hur det hade varit 
i Sverige. Jag var mindre självständig än i Sverige. Men det är ganska naturligt när det tar tid att sätta 
sig in i system och rutiner och framförallt språk. Å andra sidan var bemötandet överlag väldigt bra och 
trevligt och ofta väldigt skämtsam stämning. Jag fick definitivt se fler specialiteter än vad termin 9 
erbjuder i Linköping och mina 4v på ortopeden var några av de roligaste jag haft på läkarprogrammet 
med bara praktik på akuten och operation där jag fick assistera mycket. Den som är intresserad av att 
åka till Porto får gärna kontakta mig för mer info och frågor.  
 
Vänliga hälsningar, 
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