
 
 
Reserapport efter utbytesstudier 
 
Ett krav för att kunna tillgodoräkna sig utbytet är att du skriver en reserapport om dina studier 
utomlands. Du får gärna använda dig av följande frågor för att rapportera till HU International (skriv i 
så fall frågorna innan du svarar på dem så att studenter som läser förstår vilka frågor du svarar på!).  
För att kunna få rapporten godkänd, vill vi gärna att du svarar på dessa frågor på ett seriöst och 
komplett sätt, och att du, i rapporten, infogar minst 2 foton som representerar utbytet bäst, både 
studiemässigt och socialt (skicka inte bilderna separat utan infoga dem i rapporten för att underlätta 
webbpubliceringen).  
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Norges Tekniske og Naturvetenskaplige Universitet, NTNU, Norge, Trondheim 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9, jag var där cirka 17 veckor. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde motsvarande läkarprogrammet termin 9, dvs praktik inom internmedicin 8 veckor 
och ortopedi 4 veckor. Därutöver hade jag möjligheten att vara med på en del av deras 
teoretiska moment (termin IIB och termin IIC), därav den längre vistelsen än annars normala 
12 veckor. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, 
placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller ”Advanced Immunology 8 credits” 
Praktikmomenten dvs intermedicin 8 veckor och ortopedi 4 veckor, motsvarande 
praktikperioderna på termin 9 på läkarprogrammet. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Antalet timmar praktik varierade något vecka till vecka. Detta beroende på att deras praktik 
på sjukhus är något mindre per vecka, då de studerar teori och praktik omlott i veckorna. Här 
fanns det  alltid möjlighet till att vara mer på praktik än vad som stod på schemat. Det var 
alltid 2-3 fulla dagar schemalagda som obligatoriska. Sedan var det alltid välkommet, och 
givande, att titta in de andra veckodagarna på mottagning, operation eller avdelning inom 
det område du då var placerad. Att lyfta fram är det positiva att, om än de hade något 
mindre obligatorisk tid än vad vi är vana vid i Linköping, så var denna tiden alltid väldigt 
kvalitativ. En läkare var då särskilt avsatt för att handleda studenter. På ortopedin var det tex 
så att först fick man som student ta anamanes och undersöka patienten innan man gjorde 
det tillsammans med läkaren, dvs som en sit-in. Detta gjorde att man kände att man alltid 
fick med sig de viktiga huvudpunkterna inom vart praktikområde.  
På PBL-mötena hade en ämneskunnig handledare, dvs en ortoped på ortopedifallen osv, det 
var en otroligt bra resurs för den teoretiska inläsningen därtill. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Internationella kontroret arbetar på att tillhandahålla bostad till utbytesstudenter från SiT 
(Studentsamskipnaden i Trondheim, typ motsvarighet till kåren). Från nordiskt land är man 
inte första prioritet för tilldelning av bostad pga närheten till landet.  Jag blev dock erbjuden 
detta. Det låg på ett område som heter Moholt, placerat en bit utanför staden. Pga av att jag 
letat och funnit en annan bostad tackade jag nej till denna men naturligtvis är det en enkel 
och bekväm lösning om man tycker det är svårt att finna boende. Man delar då en lägenhet 



 
på fyra studenter (ofta utbytesstudenter), möblerade rum, lite avsides centrum och skolan 
men rimligt pris cirka 3500 tror jag.  
Jag bodde på Singsaker Studenterhjem. Det var ett studenthem som jubilerade 65 år efter 
det att huset blev studenthem efter att ha varit officersbostad under andra världskriget. Det 
låg bra nära centrum och var mycket ekonomiskt gynnsamt då det kostade 5000kr/mån med 
kost, logi och internet. Således var det ett mycket socialt studenthem med 109 andra glada 
studenter. Man åt gemensamt i matsal av mat som var lagad av anställda, socialt var detta 
mycket bra och där fick jag många goda vänner. För att ta hand om huset ingår det att sitta i 
receptionen och att arbeta med underhållet av huset ett antal timmar per termin. Jag blev 
tipsad av en vän och sökte över internet till detta. Annars kan man leta boende på finn.no 
och hybel.no. Jag lade ut en egen annons där och fick många bra erbjudande, värt att pröva! 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Ja, vad ska man säga- norska är ju ganska likt svenska. Men ja, jag skulle säg att jag kunde 
norska bättre än en medelsvensk då jag jobbat ett par somrar i Norge. Är man öppensinnad 
och lust att lära går det lätt att få in när man vant sig vid att lyssna på det. Ofta förstår 
norrmän svenska bättre än vad svenskar förstår norska men gå in för att lära dig god norska 
tycker jag. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mina bästa minnen är alla sportsaktiviteter det fanns möjlighet att göra. Till universitet är 
Nroges största idrottsförening- NTNUI, knutet. De har alla sporter lättillgängligt för alla 
smaker, organiserade i olika grupper. Jag spelade squash, paddlade forskajak och var med i 
längdskidsgruppen och en ”tur”grupp. Det kanske var i mesta laget men lägg det efter din 
tycke och smak, jag gillar sport ganska bra och njöt av detta. Finaste minnet är helt klart från 
forskajakens adrenalinpumpade dagar på tur i Gullbrandsdalen på älven Sjoa. Häng med i 
gruppen från början för att komma gott in i det sociala, ofta ”bli-känt-kvällar” i början av 
höstterminen. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Berätta gärna om ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Ska jag vara ärlig så kommer det inte upp nåt direkt spontant. Jag har haft det väldigt bra. 
Studiemässigt var det nog mest jobbigt innan man åkte då man skulle klura ut hur utbytet 
skulle matcha bra. Väl på plats gick allt fint och jag har inget att anmärka på. Gör ditt bästa 
och var lugn så går allt bra.   
Kulturen/samhället är mycket likt Sverige så inga brutala krockar där. Möjligtvis att de äter 
mackor till lunch och att alla har gore-tex skor när man går på tur men man kan alltid ta med 
lagad mat själv om man vill och att bli blöt om fötterna har ingen tagit skada av (men att ta 
med regnkläder är ett tips!). 

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 kom lördag morgon när jag började skola måndag morgon. Det funkade fint och var så jag 
fick ihop det med jobb och resa. Evt kan du komma tidigare för att semestra i landet. 
Språkkurs gick inte jag på innan, minns inte om jag blev erbjuden någon men kändes inte 
nödvändigt, så inget jag saknade. Att påpeka kan vara att termin 9 (eller termin IIB och IIC) 
som jag var på inte vanligtvis har utbytesstudenter, därav finns det ingen intro som visar dig 
runt på sjukhuset och dylikt utan du får själv eftersöka det av studenter eller evt kursledning, 
om du behöver det. 

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



 
17 veckor CSN med utökat för utlandsstudier, lån för resa 3000 kr från CSN samt en privat 
stipendiestiftelse på 15 000 kr. Detta räckte gott pga ett ekonomiskt boende där mat, 
internet och ström ingick samt att studentaktiviteterna är rimliga i pris.  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Oj, lite svårt att avgöra pga att jag inte var intresserad i det så uppdaterade jag mig inte så 
mycket på vad som fanns. Vad jag vet så finns en buddy-sida på Facebook där mycket 
aktivitet föregick. Där var det troligt bara att hänga med om man vill. Jag tror jag någon gång 
kryssade i att jag ville ha fadder för att jag trodde det förväntades. Vad jag vet så blev jag inte 
tilldelad någon men jag har inte heller eftersökt det efteråt så ska inte uttrycka mig om det 
fanns eller inte. Det finns garanterat faddrar men kanske inte prioriterat att tilldela dem till 
någon från Sverige om det är lite brist tex…. Jag kände att jag kom bättre in socialt på annat 
sätt (studenthemmet, sportaktiviter) att jag kollade upp detta utbud dåligt. Jag vet att det 
finns en stor organisation för det och troligt är att bara att bli med om man så önskar. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Det fanns en utplaceringstermin som nog är mer lik våran kliniktjänstgöring om man vill ha 
det, isåfall kanske värt att titta på att utbyta till den. Då ska man nog vara beredd på att bo i 
en annan stad än Trondheim dock vilket troligt blir en helt annan upplevelse än min.  
Kom också upp till terminsstart för att vara med när sportgrupperna startar, ofta nystart 
varje höst uppfattade jag det som.   

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Regnkläder för stadsliv, ryggsäck, pannlampa, sovsäck och liggunderlag om du vill gå på tur, 
skidor om du är glad i det- finns bra utbud! Investera i en enkel cykel så tar du dig fram lätt. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja. Skolan är lik hemma med dess PBL-struktur men de obligatoriska kliniktimmarna är lite 
annorlunda. Var beredd på det och ta för dig mycket av kliniken utöver schemat så får du 
med dig allt du behöver! 

17. Övrigt: 
Gillar du friluftsaktivitet så är det the place to be. Hör av dig om det är något mer du 
funderar på. 

 



 

 
 



 

 


