
 
 
Reserapport efter utbytesstudier 
 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
University of Crete, Heraklion, Grekland 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
T9, 12 veckor. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Den praktiska delen av termin 9 (12 veckor). 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Sammanlagd tid för studier och praktik ca 30-50h. Det varierade helt på hur mycket jag 
kunde delta i arbetet på sjukhuset och hur mycket jag kände att jag var tvungen att inhämta 
på egen hand eftersom jag missade föreläsningar hemma i Sverige. Exempelvis studerade jag 
mycket själv under min ortopediplacering då föreläsningarna i Sverige var under den tiden 
jag var borta. Under internmedicinplaceringarna blev självstudierna inte lika stora eftersom 
jag hade själva temat med föreläsningar efter att jag kommit tillbaka till Sverige. 
 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i en liten förstad till Heraklion som heter Ammoudara, man kan egentligen inte se 
någon gräns mellan städerna men en kraftigt trafikerad led anses vara gränsen. Ammoudara 
är ett turistparadis på sommaren och det fullkomligt flödar av turister på gator och 
restauranger. Detta har gjort att det finns många lägenhetshotell där, och därmed inte svårt 
alls att hitta bostad. Från universitetet fick jag en lista med olika hotell som de hade haft 
studenter boende på förut, det var bara att börja kolla runt. Jag betalade 230 euro/månad 
exklusive el och vatten som tillkom i slutet av varje månad. Sammanlagt mellan 270-
280euro/månad. Internet ingår hos de flesta hotellen. Mitt hotell hette Emi Apartments. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag hade laddat ner en kurs som jag hade på min iPod och lyssnade på då och då alltsedan jag 
blev antagen till utbytet. Samtidigt är det väldigt bra att lära sig det grekiska alfabetet, vilket 
inte är så svårt. Detta gjorde inte att jag kunde föra riktiga samtal, men det gjorde att väldigt 
många på restauranger och i affärer blev glada för att man försökte, och berättade man 
sedan att man var student och skulle vara här i 3 månader lärde de gärna ut några bra 
extrafraser. På sjukhuset kunde inte jag ha patientkontakt såsom i Sverige, jag fick i 
efterhand det mesta förklarat för mig av läkarna som var mina handledare. Läkarna i 
Grekland är inte några hejare på engelska över lag, men har man tur så finns det någon på 
varje klinik som gillar utbytesstudenter och själv har studerat i utlandet, och då är det klokt 
att ty sig till dessa. Ett utbyte i Grekland kräver absolut inte att du kan tala språket flytande, 



 
det går ändå, men jag rekommenderar att gå den 6 veckor långa språkkursen som erbjuds 
alla erasmusstudenter om tid finns. Den går på somrarna, och äger rum i Grekland. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det är nog när alla läkarstudents-erasmusar tog en gratis segellektion med universitetets 
segelklubb. Det var en solig och varm dag i mitten av oktober. Vattnet var helt klart och 
vinden nästan obefintlig. Inget bra för segling alltså, men ändå ett fint minne då vi var så 
många. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  
På ortopedplaceringen spenderade jag mycket tid på akutmottagningen. Det som var 
jobbigast för mig när jag kom dit var det sätt som läkaren behandlade patienternas oro på 
just akutmottagningen. Läkaren skrek ofta till patienterna, sa rakt ut till dem att de var 
dumma och ”det är jag som är läkaren, kom inte med egna teorier” och jag såg inte en enda 
gång under min tid på akuten ett ordentligt ledstatus göras på en enda patient. Verkligen 
ingen patientnära vård. Detta upplevde jag som väldigt jobbigt och frustrerande då jag kunde 
se besvikelsen i patienternas ögon när de inte fick någon som helst hjälp av ”den allsmäktige 
doktorn”. Det finns två möjligheter till varför det är såhär: antingen är det den grekiska 
kulturen att bete sig såhär inom sjukhusvärlden, eller så är det precis som hos ortopederna i 
Sverige; lite av en machokultur, bara att grekerna har tagit det ett steg längre. 
 
Det var inte bara på sjukhuset jag stötte på situationer som jag inte är van vid. Något som 
återkom ofta är vad jag kallar ”någon annan gör det säkert”-inställningen. Jag låter det 
exemplifieras av min internetuppkoppling på hotellet. Inkluderat i min hyra skulle internet 
finnas tillgängligt i lägenheten. När sedan internet inte fungerade skyllde ägarna på att min 
dator var en Mac. Två veckor senare kom ägarna och sade att de nu har kontaktat 
internetleverantören då inte ens deras egna datorer fungerat under denna tid. Till slut 
fungerade uppkopplingen…i någon vecka, varpå den låg nere i 4 veckor. Under denna tid 
frågade jag varje dag vad som var problemet, men det låg tydligen hos internetleverantören 
och inte hos hotellägarna. Efter att två veckor hade gått fick jag reda på att ägarna äntligen 
hade kontaktat internetleverantören (som inte hade någon aning om att vårt internet legat 
nere). På något magiskt sätt förväntar sig alltså ägarna att leverantören ska få reda på 
problemet utan att någon berättar att det existerar. Sedan tog det två veckor till innan 
företaget kom och rättade till problemet med ett utbyte av vår router. Ett problem som man 
här hemma är van vid att det rättas till på ungefär 1-2 dagar kan ta upp till 4 veckor på Kreta. 
Det är ett bra tillfälle att öva upp sin stresstålighet. Detta är något som grekerna själva är 
väldigt medvetna om och skämtar om, och många har tagit upp det med mig utan att jag har 
fört det på tal. 

 
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 till Grekland en torsdag och började sedan på måndagen. Detta gjorde att jag kunde 
ordna allt jag behövde med universitetet och boendet, bunkra upp med mat, provåka 
förbindelsen till sjukhuset, träffa hotellägarna och se mig omkring i Ammoudara och 
Heraklion i allmänhet. Vill man semestra lite innan start rekommenderar jag dock att åka 
ytterligare några dagar tidigare. 
 



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

Sverige? 
Erasmusstipendiet, som alla får, på 13’000 kr betalade i princip hela min hyra under utbytet, 
väldigt bra. Flygbiljetten ner gick på ca 2’500 kr. Jag hade i förväg sparat pengar för att vara 
säker på att jag inte gick bankrutt, men det var obefogat. Personligen gick jag plus 
ekonomiskt på hela resan. Varje månad kunde jag spara pengar som kom från CSN. Detta 
beror självklart på hyr mycket man går ut på klubbar, tar kite-kurser, köper kläder etc. Maten 
är billigare i Sverige och det är väldigt lätt och billigt att äta bra mat i Grekland. Grönsaker 
och kött är väldigt billigt. Jag gjorde av med mindre pengar i Grekland än i Sverige. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Universitetet har inget fadderprogram, men de har dock en Erasmusgrupp bestående av 
utexaminerade studenter som själva varit utomlands. Eftersom jag kom till Kreta i slutet av 
augusti tog det 5 veckor innan deras termin startade (den starta i början av oktober där 
nere), och det var först då som deras ”orientation week” startade. Jag hade då redan skaffat 
mig rutiner och träffat mycket folk här nere, och var därför inte på så mycket av det som 
anordnades. För den som gillar fest och sena nätter var denna vecka toppen, det anordnades 
väldigt få grejer på dag/kvällstid, helt enligt det grekiska sättet att leva. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Läs en kurs i grekiska innan du åker ner, det ger en extra nyans av utbytet. Förbered dig på 
att vården bedrivs annorlunda och bli inte nedslagen om du inte får delta så mycket i arbetet.  
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Allt du behöver, men kan råka ha glömt, finns att köpa på Kreta. Det enda är väl att ta med 
dig de böcker du vill kunna läsa under tiden. Ta även med dig skönlitteratur om du gillar att 
läsa. Den som säljs här nere är till störst del på grekiska och det är väldigt svårt att få tag i 
engelska böcker.  

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Ja, det skulle jag absolut. Det är oerhört intressant att se hur vården bedrivs i södra Europa, 
och därigenom få en förståelse för vilken anpassning de läkarna som kommer till Sverige från 
dessa områden är tvungna att göra. Det är även ett väldigt bra sätt att skaffa kontakter runt 
om hela världen, jag har numera boende och personliga guider i Christchurch, Philadelphia 
och Prag om jag skulle vilja resa dit. 
 

17. Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Denna bild säger väldigt mycket om min tid på ortopeden på sjukhuset i Heraklion. Efter morgonmötet 
(ca 15-20 minuter) är det alltid dags för en skön 1-1,5-timmesrast men mycket cigaretter, skitsnack och 
kaffe. Det är en väldigt avslappnad stämning och ingen stress. Jag och Jan blev snabbt accepterade i 
gänget (trots att ingen av oss röker) och var med i diskussioner rörande allt från svenska blondiner till 
misslyckade operationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En härlig oktoberdag åkte vi läkarstudenter ut på en seglingskurs. För oss alla var det första gången vi 
fick riktig undervisning I segling och det var väldigt uppskattat. Vill man så kan man utan problem gå 
med i segelklubben och ta ett certifikat för att segla på öppet hav, kostar ca 300 euro och tar 8 veckor 
(kursen omfattar 2*6h per vecka). 


