
I år får 130 svenska läkarstuden-
ter chansen att ge sig ut på ett
månadslångt  praktikutbyte i ett
40-tal länder runt om i världen. 

Maja Lundqvist och Daniel
Merrick var båda ute i fjol somras
och är mycket positiva över sina
erfarenheter från Katmandu re-
spektive Heidelberg.

❙❙ Maja Lundqvist går termin åtta på lä-
karlinjen i Uppsala.

– Nepal var mitt första val, så jag blev
jätteglad över att få åka dit. Det var spän-
nande med Himalaya och charmigt, jag
hade aldrig varit i Asien tidigare. Det
blev bra, intressant, lite exotiskt för mig.

Hon började sommaren med att åka
till Calcutta och delta i ett primärvårds-
projekt en månad  för de fattigaste av de
fattiga. Hon arbetade många timmar sex
dagar i veckan med aktivt sjuksköter-
skejobb, bland annat med vaccinationer
och blodtrycksmätningar.

– Vi levde på landsbygden och åkte
omkring med en rullande ambulans. Det
var väldigt primitivt och  jättesmutsigt –
och väldigt nyttigt.

Därefter var hon en dryg månad i Ne-
pals huvudstad Katmandu, på universi-
tetssjukhusets internmedicinska klinik.

– Det är ju bra där även om de inte alls
har de resurser vi har här i Sverige. Men
jag lärde mig mycket.

Hon gick med de andra studenterna,
både de inhemska och andra utbytesstu-
denter, och följde bland annat med på
ronder. Men språket då, var inte det ett
problem?

– Jo, nepali – men inte engelska,
skrattar Maja Lundqvist och förklarar: 

– Sukhusspråket är egentligen engel-
ska men ändå hände det ibland att läka-
ren pratade sitt eget språk, nepali.

Bodde hos famlj
Maja Lundqvist är ockå nöjd med den
sociala delen av sin vistelse i Katmandu.
Hon bodde hos en familj i ett stort hus
och hade eget rum.

– De hade en dotter som jag lärde mig
mycket av om livet i Nepal. Det gav väl-
digt mycket – var en  del av kulturen som
man ju också vill ha när man åker ut.

Hon har fortfarande kontakt med fa-
miljen. Hon hann se sig om ordentligt i
Katmandu men även en del ute på lands-

bygden. Hon tycker att
man bör passa på och
stanna kvar för lite se-
mester när man ändå är
där. Själv stannade hon
någon vecka extra.
Sammanfattande säger
hon:

– Nepal är ett jätte-
mysigt och caharmigt
land med mycket att se.
Jag är jättenöjd.

Daniel Merrick for
till tyska Heidelberg ef-
ter att ha läst termin tre i
Umeå. Han kom till kir-
urgkliniken.

– Att just ha läst anatomi och så helt
plötsligt få gå in i en operationssal och för
första gången se organen på riktigt i pati-
enter, det var ganska fräckt, säger han.

Daniel Merrick kan en del tyska vil-
ket var en klar fördel. Tanken är visser-
ligen att läkarna ska prata engelska med
utbytespraktikanterna, men de föredrog
ofta att hålla sig till tyskan, »så jag var
tvungen att prata tyska«.

»Take it or leave it«
Han berättar om en tysk kirurg som inte
pratade så bra engelska, men som hade
lärt sig uttryck från amerikanska filmer.

– När han skulle ta stygnen på en pa-
tient sa han »take it or leave it«. Sådana
fraser körde han med hela perioden jag
var där.

Daniel Merrick bodde i ett student-
rum och var ensam svensk. Men han
hade sällskap av sju andra utbytesstu-
denter från sex länder, Österrike, Spani-
en, Taiwan, Polen, Slovenien och Slova-
kien.

Han har fortrfarande kontakt med
studenter i Heidelberg och i julas for han
tillbaka dit och gick upp på sjukhuset.

– De kände igen mig och jag fick vara
med i operationssalen igen. Det var kul.

Även för Daniel Merrick är erfarenhe-
terna av praktikutbytet mycket positiva. 

Det finns i år omkring 130 platser för-
delade på 40 länder att välja på för de
svenska medicinstudenterna. 

Praktikutbytena sköts av IFMSA-
Sweden (International federation of me-
dical students associations). 

IFMSA består av ett 70-tal länder
och varje år deltar globalt cirka 6 000

studenter i praktikutbytena. Organisa-
tionen fyller i år 50, vilket ska firas i
Lund i maj.

Nationellt ansvarig för IFMSA-Swe-
dens praktikutbyten är sedan drygt ett år
Poya Tababat-Khani, läkarstuderande i
Uppsala.

– Populärast är länderna kring Me-
delhavet – konstigt nog, skrattar han.

Han ser utbytet som en sorts kombi-
nation mellan studier och att försöka se
sig om lite i världen. Det är relativt bil-
ligt och kostar resan plus 1 120 kronor.
Kårorterna i vårt land tar varje år emot ca
20 utbytespraktikanter var utifrån. 

– Vi försöker hitta sponsorer till verk-
samheten, men det är inte lätt utan krä-
ver mycket energi, säger Poya Tababat-
Khani.

Han har inte varit ute själv, » det är
lite pinsamt«, men har planer på att åka.

Han berättar att läkarstudenterna i
princip kan söka praktikutbyte från förs-
ta terminen. Även AT-läkare har rätt att
delta i utbytet.

– Men det är inte många AT som sö-
ker för de vill hellre jobba, kommenterar
Poya Tababat-Khani.

Han bekräftar att det ibland kan bli pro-
blem med språket, men generellt gäller att
man ska ha en handledare som klarar av att
handleda en student på engelska.

Tom Ahlgren

FFoottnnoott:: Ansökan för årets praktikutby-
ten ska göras senast den 20 februari. Den
kan göras via Internet på adress
www.ifmsa-sweden.org  Klicka på prak-
tikutbyten så får du veta mer. 
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Nyheter

Dags för nya praktikutbyten

Läkarstudenter kan välja
på 40 länder runt om i världen

Poya Tababat-Khani, Maja Lundqvist, som inte skulle på
fest utan som »dagen till ära« tagit på sig sin mycket
vackra nepalesiska klänning med sjal, och Daniel Merrick.
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