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Reserapport 
 

1. Vilket program läser du på?  
Läkarprogrammet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  
Shanghai Jiao Tong University i Shanghai, Kina. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  
Jag åkte under termin 8 och jag var där i 3,5 månader. 
 

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

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? (Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, 
placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller ”Advanced Immunology 8 credits”) 
Jag kunde tillgodoräkna mig samtliga kliniska placeringar (4 v akut internmedicin, 4 v 
allmänkirurgi och 4 v akutmedicin).     
 

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

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Shanghai Jiao Tong University ordnande ett rum på ett hotell i centrala Shanghai. Hotellet låg 
5 minuter promenad från tunnelbanan och 15 minuter promenad från Ruijin hospital. Shanghai 
Jiao Tong University stod för den första månadshyran och därefter betalade jag 3500 
rmb/månad. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Nej. Jag upplevde inte språkbarriären som ett stort problem. Människor är otroligt vänliga och 
hjälpsamma och har en vilja att kommunicera trots språkbarriären. Personal på sjukhuset 
talade i allmänhet väldigt bra engelska.  
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det är omöjligt att välja ett minne. Jag har så många fina minnen. Jag har lärt mig otroligt 
mycket om kinesisk kultur. Jag har träffat så många fina människor och lärt känna vänner från 
Kina och övriga världen. Vi har haft så roligt tillsammans både i Shanghai och på resor till andra 
platser i Kina. Min familj hälsade på mig i Shanghai, vilket var resans höjdpunkt.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Korruption är ett stort problem i samhället och tyvärr påverkar det sjukvården. Många 
människor i Kina lever i ekonomisk utsatthet, vilket gör att patienter tvingas tacka nej till 
behandling på grund av sin ekonomiska situation. 
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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 dagen innan och jag tyckte att det var lagom.   
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Shanghai Jiao Tong University och Medicinska fakulteten finansierade en del. Jag finansierade 
min resa med ett stipendium. Utbytet behöver inte kosta mycket då kostnaden för mat, 
transport och nöjen är betydligt lägre i Kina än i Sverige. Det kostar givetvis mer om man väljer 
att resa. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något 
introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Jag är väldigt tacksam för det fina mottagandet. Människor var otroligt välkomnande och 
gästvänliga både på sjukhuset och universitetet. Min kontaktperson på universitetet följde med 
mig till sjukhuset första dagen och till varje ny placering. Det fanns inget introduktionsprogram 
för inkommande studenter, men det var lätt att lära känna andra studenter på sjukhuset. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Ta tillvara på din tid i Shanghai. Det finns mycket att se och uppleva. Hör av dig till ansvariga 
på universitetet i god tid om du har önskemål gällande dina kliniska placeringar. Det finns 
möjlighet att få vara på en avdelning för traditionell kinesisk medicin.   
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Allt man kan tänkas behöva finns att köpa på plats, men det är bra att ta med presenter från 
Sverige att ge bort.  
  

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut, utan tvekan.  
  

17. Övrigt:  
Stort tack till Medicinska fakulteten och till Shanghai Jiao Tong University som har gjort detta 
utbyte möjligt.   
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