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1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 

2. Vilket universitet, stad och land åkte du till? 
Medizinische Universität Wien, Wien, Österrike 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin nio, tre månader 

4. Vad gjorde du där? 
Klinisk tjänstgöring  

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Åtta veckor invärtesmedicin och fyra veckor ortopedi 

6. Hur många timmar praktik hade du per vecka?  
Lite olika beroende på kliniken, 30-45 h/vecka. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, kostnad? 
Jag hittade mitt boende via en bostadsförmedlande organisation – 
OeAD. Efter att ha betalat en deposition på 700 euro, sökte de en 
bostad efter mina önskemål. Mitt boende bestod av ett rum + kokvrå 
samt en egen toalett i ett studenthus nära Westbahnhof. Lägenheten 
var ny och fräsch och hade centralt läge . Hyran var ganska hög men 
då mina dagar i Wien var begränsade kändes detta överkomligt. Det 
var skönt att komma på plats direkt och inte behöva lägga tid på att 
leta bostad eller flytta runt. 
 
 

 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 

Jag kunde tyska ganska bra innan jag kom till Wien. Utöver att ha läst tyska under högstadiet 
och gymnasiet har jag bott i Tyskland under en sommar och är sedan augusti 2011 gift med 
en tysk (vi pratar emellertid svenska med varandra). Innan avfärd gick jag en kvällskurs i tyska 
på Valla, den var jättebra! 
Det var bra att känna sig någorlunda bekväm i språket då inskolningsperioden på 
avdelningen blev kortare. Läkarna pratar bra engelska men det var ingenting man kunde 
räkna med från patienterna eller andra arbetskamrater. Genom att vara välförberedd i 
språket kunde jag direkt hjälpa till med arbetet och bli en del av arbetslaget. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Min endokrinologiplacering är mitt bästa minne. Jag kan inte välja ut en särskild dag eller en 
speciell händelse men denna placering inträffade när jag bott i Wien i cirka sex veckor. Jag 
kände mig bekväm i mitt hem, i mina omgivningar, jag hade hittat goda vänner och mitt 
kliniska arbete var inte längre läskigt utan bara spännande. Endokrinologi som ämne har jag 
redan sedan tidigare funnit intressant och att få uppleva detta ämne på ett så stort sjukhus 
att även ovanligare diagnoser dyker upp var fantastiskt.   



10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterad till kulturen/samhället? 
I Österrike är hierarkin uttalad och det är viktigt att veta och föra sig efter sin plats i ledet. 
Som svensk kändes detta konstigt, gammalmodigt och även frustrerande i vissa situationer. 
Människor som egentligen var väldigt trevliga kunde i vissa stunder titta uppläxande på mig 
för att jag tilltalat professorn direkt när jag haft en fråga. Även gällande patienterna fick jag 
hålla tungan rätt i mun när jag tog anamnes på någon som hade en Magister eller annan titel 
som jag borde buga inför. Jag tog upp detta tillsammans med några österrikiska 
medicinarstudenter och de höll med mig att det var ett dumt förlegat system. Ska bli 
spännande att höra hur de önskar bli tilltalade om 20 år ; ) 

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 ner till Wien dagen innan jag startade min praktik. För att detta skulle bli bra fick jag 
lägga ner mycket tid på planering från Sverige. Huset jag skulle bo i stod inflyttningsklart 
första dagen på min klinikplacering så en natt bodde jag på ett litet hotell nära sjukhuset. Dag 
ett blev lite hektiskt men redan andra dagen var det mesta i hamn och jag var på 
Erasmusträff med övriga internationella studenter. Då jag hade mycket kontakt med såväl 
den internationella koordinatorn i Wien som med min Erasmusbuddy innan jag anlände, är 
jag nöjd med mitt ankomstdatum. Hela 
universitet startade vid det datumet och tiden 
före är enligt studenterna semestertid i Wien. 
Självklart hade jag önskat att jag hunnit tillbaka till 
OSCE-tentamen, men detta hade inneburit att jag 
inte kunnat träffa alla trevliga österrikiska 
läkarstudenter.  

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar 
gick det åt jämfört med att studera i Sverige? 
Utöver Erasmusstipendiet tog jag fullt CSN-lån + 
bidrag för min termin i Wien. Boendet var relativt dyrt (538 euro/mån), vidare var många 
utgifter endast reducerade fram till och med 24-års ålder oavsett studentlegitimation (ex. 
månadskort tunnelbana 550 euro/mån). Detta betydde för min del att det blev betydligt 
dyrare för mig att leva och bo i Österrike jämfört med i Sverige. Pengarna var dock ingenting 
jag tänkte på när jag var borta. Jag ville se och uppleva så mycket som jag bara hann med och 
jag är glad att jag tog tillfället i akt att verkligen vara på plats och njuta av den underbara 
staden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
(Fick du ngn fadder? Ordnades ngt 
introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det? 
Jag kände mig varmt välkommen såväl till 
universitetet som till sjukhuset. Redan innan 
ankomst fick jag god kontakt med den 
internationella koordinatorn vid universitetet i 
Wien. Hon var alltid vänlig, snabb på att svara på 
mina frågor och flexibel att ordna utbytet efter mina önskningar.  
Väl på plats ordnade studentorganisationen informationsmöte första veckan. Innan detta 
möte hade vi fått informationsmaterial som var matnyttigt. Mötet var bra, jag fick bra tips 
inför studierna/praktiken och inbjudningar till lustigheter på fritiden. Vidare var det roligt att 
tidigt möta de andra Erasmusstudenterna.  
De människor som betytt mest och vilkas bemötande jag är så tacksam för, är bemötande jag 
har fått från alla de trevliga österrikiska studenter som gjorde klinikplacering på samma 
avdelningar som jag. De gjorde att jag kände mig välkommen i laget, de tog sig tid att förklara 
och visa när saker kändes ovana och de bjöd med mig till trevliga ungängen på universitetet. 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)?  
Stasband ; ) Mellan klockan åtta och nio på morgonen tar alla läkarstudenter de venösa 
blodproven. 

15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  
Absolut, Wien är en fantastisk stad. Här finns allt ifrån kultur med billiga biljetter till 
operetter och teatrar, till mysiga kaféer, trevliga barer och restauranger. Dessutom är 
omgivningarna runt omkring Wien mycket vackra med grönområden, vandringsleder och 
vinodlingar. Att sjukhuset var så stort var verkligen toppen. Under 
invärtesmedicinplaceringarna fick jag träffa patienter med ovanliga sjukdomar och under 
placeringen på ortopeden fanns det operationer så det räckte till för alla studenter. Såväl 
Erasmusstudenterna som de vanliga Wienarmedicinarna är trevliga, nyfikna och hjälpsamma 
och jag tror aldrig tidigare jag har lärt mig så mycket på så kort tid. 

 


