
Reserapport: Wei, Läk, T 9, University of Liverpool 
 

1. Vilket program läser du på?  
Läkarprogrammet. 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
The University of Liverpool i Storbritannien. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
T9. 14 veckor. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Placeringar. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Endokrinologi 4v 
Hematologi 2v 
Akut medicin 2v 
Ortopedics 4v 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Minst 30 timmar.  

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Jag bodde i ett studentrum på Bold Place. 7 personer delade 3 våningshuset. Jag 
hyrde rummet från Downing agency. Det kostar 80 pound per vecka. 

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

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Lärde känna nya kompisar och fick veta hur vårdsystemet fungerar i Storbritannien. 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Den första dagen på placeringen stod jag mitt i vården och visste inte var jag skulle 
till eller vad jag skulle göra. Min handledare var på semester och ingen annan på 
avdelningen ville ha en student med sig.  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  
En vecka innan. Jag ville åka dit tidigare men visumet har kommit för sent. 

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

Erasmus stipendiet och sommarjobbet. Mer än i Sverige. 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 
studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 

Ingen fadder. Placeringar började ungefär en månade innan introduktionsveckan 
men vi fick en kort introkuktion från Internationell samordnare när vi kom dit. 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 
Det är svårt att hitta boende för utbytestudenter. Man kan ringa eller maila LSH för 
hjälp. 



15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Kläder!!! Man får inga vita kläder på sjukhuset. Måste fixa smart dressing själv. 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
JA! Det är lite jobbigt i början bara. Jag hade det jättebra där. 

17. Övrigt: 
NA. 

 

 
Med utbytestudenter från olika länder i Cavern 
 

 
Jag hade placeringar här. (foto från internet) 


