
Reserapport  

- Shanghai, Jan-April 2015 – 

 

1. Jag läser Sjuksköterskeprogrammet på Linköping Hälsouniversitet och via Jiao Tong 
University’s och Linköpings Hälsouniversitet relation med varandra så fick jag möjligheten att 
resa till Shanghai som utbytesstudent i 3 månader. 

2. Jag rese till Shanghai i Kina och studerade på Jiao Tong University. 
3. Mitt äventyr till Shanghai fick jag uppleva i termin 5 och jag hade 13 veckor i Shanghai. 
4. Jag fick möjligheten att uppleva och se hur det fungerar kliniskt på ett kinesiskt sjukhus, 

vilket var en stor anledning varför jag valde att resa hit. Att få uppleva just detta. Jag var först 
6 veckor på en generell kirurgisk avdelning och efter det var jag 6 veckor på en medicinsk 
avdelning, Endokrinologiska kliniken. 

5. Från detta utbyte fick jag tillgodaräkna totalt 18,5 Hp. I termin 5 har vi en kommunikations 
uppgift (2Hp) och ett omvårdnads seminarium (4Hp) som ingår i studentutbytet. Dock måste 
man närvara på omvårdnads seminariet, då presenterar man enbart sitt utbyte. Basgrupp 
(2,5Hp), obligatoriska moment (1Hp) ingår också i utbytet och självklart VFU (9Hp). Det som 
måste göras hemma på hemmaplan är att närvara på ett idéseminarium och litteratur-
metodseminarium inför examensarbetet och skriva termin 5 tentan. För att kunna 
tillgodaräkna sina Hp-poäng när man kommer hem efter utbytet måste man självklart fullföljt 
sin praktik och få godkänt och även skriva två rapporter; en reserapport och en till rapport 
om presentation om ett internationellt utbyte. 

6. Jag hade praktik på sjukhuset måndag till torsdag (4 ggr/veckan) 8 timmars pass och 
spenderade ca 5h/veckan på studier. Hur mycket man studerar här och hur mycket man 
väljer att studera hemma är mycket upp till sig själv. Det är smart att försöka hänga med så 
mycket som möjligt och få så mycket gjort som möjligt för att underlätta tenta plugget och 
examinations arbetet när man kommer hem, men det är lättare sagt än gjort. Så det blir ett 
tips till er framtida utbytesstudenter! 

7. Jag bodde på ett hotell väldigt centralt I Shanghai som Jiao Tong University ordnade åt oss. 
Jag delade en lägenhet med två sovrum och en toalett, dvs inget vardagsrum eller kök. Jiao 
Tong University betalade för första månaden åt oss, men de andra två betala de vi själva och 
det kostade 7000 RMB/mån, vilket är strax under 10.000 kr, som vi delade på! Läget på vår 
bostad var bra från sjukhuset, jag kunde ta bussen som gick preics utanför mitt hotel till 
sjukhuset och tog ca 20 min. Rummen var fräscha och vi fick städhjälp 2 ggr/veckan. Vi hade 
som sagt inget kök, vilket gjorde att vi var tvungna att äta ute väldigt ofta, men det finns billig 
och god mat här så det ordnade sig. 

8. Jag kunde ingen kinesiska före avresa och det kan vara jobbigt ibland, eftersom många i kina 
talar ingen engelska alls. Jag rekommenderar att ladda ner en eng(eller svensk)-chinese 
översättnings app (tex Pleco) innan avresa, vilket jag gjorde och det hjälpte mig mycket. Men 
det är inte omöjligt att försöka kommunicera, man behöver bara tålamod och mycket 
kroppsspråk. 

9. Det bästa från min praktikplats är nog hur roligt det är att se hur nyfikna patienterna blir när 
de ser ett främmande ansikte. Dom tycker det är jätte roligt, så även om man inte kan 



kommunicera ordentliget med patienterna så var det väldigt givande för mig att jag kunde 
närvaro hos dem och ofta få ett leende tillbaka. 

10. Under min praktik på sjukhuset kände jag mig inte alls speciellt frustrerad eller stressad. Jag 
trivdes mycket bra på mina avdelningar. Det som kan kännas lite frustrerande ibland är när 
man inte förstår vad sjuksköteskorna eller läkarna diskuterar när det gäller patienterna. Jag 
blev ganska ivrig att få veta deras sjukdomshistoria ect och jag fick en kortare förklaring på 
engelska med vissa patienter, men ibland ville man verkligen förstå. Detta är något jag var 
självklart beredd på så det kom inte som en chock, men ibland ville man verkligen förstå vad 
de diskuterar vid intressanta patientfall. En sak som frustrerade mig här i Kina är om man 
frågar efter något så har dem en tendens att svara nej på din fråga även om svaret är ja, för 
att de inte vet. De kan också visa dig helt fel väg när man frågar om vägbeskrivningar, men 
det tror jag också de gör för att de inte vet och bara gissar. Ta gärna reda på saker själv först 
eller fråga flera personer för att se till att du fått ett korrekt svar. 

11. Jag ankom 6 dagar innan min praktik började till Shanghai och det tyckte jag var precis 
lagom. Det var tillräckligt till att lära känna staden lite och kollektivtrafike fungerade. Man är 
även väldigt trött i början (jetlagged) och det tar tid innan man vänjer sig vid nya 
dygnsrytmen. 

12. Shanghai, tycker jag, är ganska dyrt. Det liknar mycket sverige priser och ibland dyrare. 
Maten dock kan man få mycket för pengarna. Det finns mycket olika restauranger med olika 
priser, men mat går att hitta för billig peng. Det är svårt att svara på hur mycket som har gått 
åt för jag har totalt förlorat räkningen, men jag tror man klarar sig bra på sitt CSN (ink. lån då, 
ca 9000 kr/mån) ifall hyran är rimlig. Självklart så är det en fråga om också ifall man vill leva 
lite dyrare eller snålare, för Shanghai är en stad som har mycket att erbjuda! 
Utbytesstudenter till Shanghai kan även ansöka om ett resebidrag upp till 4000 kr som 
ekonomiskt stöd, annars finansierar man allt själv. Jag finanisera min resa genom att ha 
sparat pengar under en längre tid hemma och jobbat extra. 

13. En ssk-student från Jiao Tong University mötte upp mig på mitt hotell min första dag i 
Shanghai och visade mig deras universitet där jag också träffade en av universitetets 
koordinator som jag tidigare haft mailkontakt med som berättade om deras universitet och 
hur schemat för min praktik ser ut. Vid ett annat tillfälle träffade jag samma student som 
visade mig hur jag tar mig till sjukhuset från mitt hotell och vart jag skulle gå på min första 
dag. Mottagandet var bra, men ett tips är att ta alla mailkontakter och telefon nummer till 
alla slags kontaktpersoner för mycket är eget ansvar. Har du frågor, skriv ner dem och ställa 
alla frågor vid första tillfället. 

14. Att komma iväg som utbytesstudent kräver mycket eget ansvar och det är mycket småsaker 
som måste göras, framförallt före avresa. Så ett tips är att börja förbereda dig inför din resa i 
tid. Alltifrån klara obligatoriska moment/tentor, ordna med visum, flygbiljetter, 
papperarbete, CSN ect. Många viktiga frågor kommer ploppa upp, men var inte rädd för att 
fråga om hjälp! 

15. För mig räckte det med att ta med sjukhuskläder och bekväma skor till min praktikplats. Jag 
tog med mig mitt ”pennsett” också och en anteckningsbok. Men penna och anteckningsbok 
går såklart att köpa här.  

16. Jag rekommenderar starkt att resa hit ifall man är intresserad av Kina och deras kultur ect. 
Det är en helt annan värld och är verkligen värd att upptäckas! 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


