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Jag har avslutat 12 veckors klinisk praktik på universitetssjukhuset Hospital 12 de Octubre i Madrid, 
Spanien. Åtta veckor av dem var på internmedicin (fem veckor på en generell medicinsk avdelning 
och tre veckor på njurmedicin). En vecka var jag på en reumatologisk vårdavdelning. De sista tre 
veckornas praktik var på ortopeden, där jag blandade mottagningsverksamhet med operation och 
akutmottagning. För detta kan jag tillgodoräkna mig alla terminens obligatoriska moment, dvs VFU 
ortopedi 4 veckor, VFU internmedicin 4 veckor, VFU vårdcentral 2 veckor, Strimma steg 2, 
basgrupper, internat angående läkarrollen, seminarium i samhällsmedicin och fältstudie i 
samhällsmedicin.  

På vårdavdelningarna varade arbetsdagen mellan klockan 8-14 utan paus för fika eller lunch. 
Därefter gick spanjorerna hem och åt en rejäl måltid, och sov siesta och gick sen och lade sig för 
natten vid midnatt eller någon timme därefter. Jag hade dock lite svårt att anpassa mig till denna 
dygnsrytm så jag såg till att stoppa något i magen under dagen. Arbetsklimatet varierade mellan 
avdelningarna men var oftast informellt, skämtsamt, vänligt och lugnt. Delvis beror det nog på att det 
fanns mer personal, på medicinavdelningen var det till exempel en överläkare och tre (motsvarande ) 
AT-läkare på 10 patienter.  

Oftast var det någon form av utbildningstillfälle under dagen där en läkare presenterar ett 
patientfall eller ett par. Begreppet röntgenrond existerar inte eftersom alla röntgenbilder kom till 
läkarexpeditionen i form av plåtar och tolkades av avdelningens läkare. Bara de sällsynta MR-
undersökningarna eller väldigt speciella patientfall anländer med utlåtande av radiolog.  

Jag hade tagit privatlektioner i spanska i Latinamerika, och var såklart lite nervös inför att 
använda mig av språket innan jag kom till Madrid. Som jag befarade var den spanska dialekten 
ganska svår att förstå i början men efter en tid hängde jag med i vad som diskuterades läkare 
emellan, till skillnad från de första veckorna då jag var tvungen att stirra på den talandes läppar för 
att förstå förklaringar trots att de var riktade enbart till mig. Det svåraste var att förstå patienterna, 
mest på grund av att de inte talar lika korrekt och tydligt som läkarna.  

Praktiken arrangerades genom Universidad Complutense de Madrid, där jag också gick en 
kvällskurs i spanska de första två veckorna i September. Därefter hade jag dock inget mer med 
universitetet att göra. Det fanns ett tusental erasmusstudenter och en mängd aktiviteter ordnades 
för dessa. Dessvärre var det väldigt otillgängligt att bli medlem i föreningen ESN och anmäla sig till 
aktiviteterna så utöver välkomstfesten gick jag inte på någon sådan. Jag fick heller aldrig någon 
fadder men trots detta hade jag en väldigt bra och rolig tid i Madrid.  

Bostad hade jag lyckats ordna från Sverige. Det finns ett företag som heter erasmusflat.com 
som har många centrala bostäder i Madrid och Barcelona. Deras hyror är något över genomsnittet 
och det finns inga vardagsrum men för mig fungerade det väldigt bra eftersom de lät mig hyra ett 
möblerat rum i endast 3 månader, något som hade varit svårt via andra hyresvärdar. Vi var sju tjejer 
från olika länder (Holland-Karibien, Kroatien, Frankrike, England, Sydkorea och Gran Canaria) och mot 
alla odds så blev det aldrig några bråk och ingen irriterade sig på någon annan, förutom att det 
emellanåt skapades diskberg. Alla blev vänner och vi umgicks hemma och hittade på olika saker, 
utom tjejen från Sydkorea som var väldigt tillbakadragen och inte pratade mer än nödvändigt med 
någon.  

Hyra är i allmänhet dyrt i Madrid och jag betalade 510 euro i månaden för ett ganska stort 
rum, inklusive internet,  el, vatten, tvättmaskin och städning en gång i veckan. Resterande kostnader 
är något lägre än i Sverige, till exempel tunnelbana, bio, mat och dryck så sammantaget blir 
utgifterna ungefär desamma som hemma. Erasmusbidraget täckte resa och lite oförutsedda utgifter.  

Sammantaget har allt fungerat över förväntan i Madrid. Administrationen från universitets 
sida, praktik och boende fixade jag enkelt de tre vardagar jag hade tillgodo innan min första dag på 
sjukhuset. Kvällskursen i spanska blev en lyckoträff eftersom det bildades ett kompisgäng som 
fortstatte att ses hela terminen. De, tillsammans med mina rumskompisar och en kompis från 
Canada som jag kände sedan min resa i Centralamerika, utgjorde det sociala navet. Jag hittade också 



en gospelkör att sjunga i och utforskade Madrids varierande utbud av kulturhus, teatrar, restauranter 
och sevärdheter.  

Det är alltså varmt rekommenderat att åka på utbyte till Madrid och Universidad Complutense.  
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