
Reserapport från Saitama Medical University, sommaren -16.  
Felicia, läkarprogrammet termin 9.  

 
Shibuya Crossing, Tokyo 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Saitama Medical University (SMU), som ligger i Moroyama (Saitama Prefecture), ca 1,5 h norr 
om Tokyo, Japan.  
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte till Japan sommaren mellan T8 och T9 och var där totalt i 7 veckor. Den kliniska 
placeringen varade i 4 veckor och resterande 3 veckor spenderade jag på att resa runt i 
Japan.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
4 veckors praktik på ortopeden, varav nästan all tid spenderades på operation.  
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig den 4-veckors ortopediplacering som man annars har under 
termin 9.  
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
På ortopeden hade vi som krav att vara med på en operation per dag, och eftersom 
operationerna kunde ta varierande lång tid olika dagar kunde vi sluta tidigt vissa dagar och 
senare andra dagar. Vi spenderade ca 30 timmar i veckan på praktiken.  
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde tillsammans med alla andra utbytesstudenter i en studentkorridor på 
sjukhusområdet. Alla hade ett eget rum med säng, skrivbord, air-condition, egen toalett och 
dusch samt balkong. I rummen hade man även eget kylskåp och egen frys. På varje våning 
fanns spartanska kök, men dessa användes nästan enbart till att ordna frukost, då man i 



Japan oftast går ut och äter på kvällarna. Utbytet i Japan är mycket generöst och SMU bjuder 
på otroligt mycket, däribland boendet – inga boendekostnader med andra ord! 

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

Jag kunde ingen japanska innan jag åkte förutom ett par enkla ord som ”hej” och ”tack”, och 
det är ingen som förväntar sig att man ska kunna det heller. Engelska-kunskaperna hos 
japanerna är väldigt varierande och ibland tyckte jag att det var ett problem för själva 
lärandet när vi inte kunde kommunicera ordentligt. Dock är alla väldigt snälla och gör sitt 
bästa för att man ska förstå, t.ex. genom att rita istället för att beskriva med ord. De läkare 
som kan engelska försökte alltid förklara och översätta så mycket som möjligt så oftast löste 
det sig bra ändå.   

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Jag har fått uppleva så mycket olika saker som har varit roliga på olika vis, så därför är det 
svårt att välja ett minne som är det bästa. Om jag delar upp mina bästa minnen i olika 
kategorier blir det lite lättare:  
- Kategori ”Vackraste minnet”: Naturen vid Mt. Fuji. Första helgen anordnas ett camp vid 

Japans högsta berg,  Mt.Fuji. Dagarna spenderas med diverse aktiviteter och 
föreläsningar, och under några timmar får man klättra på berget. Naturen runt omkring 
berget var helt fantastisk.  

- Kategori ”Bästa naturupplevelsen”: Att bada i onsen (varma källor). Går inte att rättvist 
beskriva, det måste upplevas!  

- Kategori ”Bästa sociala minnet”: Karaoke! Karaoke är mycket populärt i Japan och en av 
de roligaste kvällarna på hela resan var när nedanstående gäng åkte och sjöng karaoke. 
Vanligt är att man hyr ett eget karaokerum i några timmar och sjunger så mycket man 
bara orkar. Det var precis sådär härligt och galet japanskt som man kanske kan tänka sig.  

  

 

 

 

 

Jag och Stina tillsammans med bl.a. Chisaki och 
Yuki (som besökte Sverige i April -16). Här har vi 
precis ätit middag och ska strax iväg för att sjunga 
karaoke.  

Den underbara naturen vid Mt. Fuji. Denna bild är 
tagen en morgon på en av våra joggingturer vid Lake 
Kawaguchiko.  



10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  
De situationer som jag upplevde som jobbiga/frustrerande var framförallt när språket inte 
räckte till. Som student är man ju där för att lära sig och det var frustrerande när jag inte 
förstod och om ingen kunde förklara för mig. På operation tyckte jag ofta att det fungerade 
rätt bra trots språkbristningar, för då kunde jag se strukturerna i såret, se på röntgenbilder 
och de kunde rita och förklara. Däremot kunde tisdagmornarnas ronder som ofta varade i 3 h 
på japanska få även den mest intresserade studenten att sloka litegrann. 
 

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 och Stina (den andra utbytesstudenten från LiU) åkte till Japan 4 dagar innan praktiken 
började och spenderade dessa i Tokyo. Jag tyckte att det var väldigt skönt att vara på plats 
innan för att inte vara jetlaggad de första dagarna på praktiken, och det var också väldigt 
roligt att få några dagar till att upptäcka Tokyo. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Hela japanutbytet finansieras av SMU och som inresande student får man otroligt mycket, 
bland annat betalar de både för flygbiljetter och boende. På plats får man utöver detta även 
matkuponger som går att använda på några restauranger på sjukhusområdet samt en del 
fickpengar (som för mig räckte till 3e veckan). Luncherna får man stå för själv men de kostar 
bara ca 30 kr. På kvällarna äter nästan alla japaner ute och de är ofta väldigt generösa och vill 
bjuda en på middag. Äter man ute på en ”vanlig” restaurang kostar en middag ca 100-150 kr. 
Med detta sagt är det alltså väldigt lite pengar man behöver lägga ut själv och man skulle nog 
kunna åka ”gratis” dessa 4 veckor om man vill. Jag rekommenderar dock att ändå ta med en 
del egna pengar för när man väl är där finns det otroligt mycket att se, göra och äta och det 
är definitivt värt att lägga pengar på! 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet vid SMU var helt fantastiskt! Den dagen jag kom till Saitama kom mina två 
japanska faddrar och mötte mig på tågstationen och skjutsade mig till boendet och sedan till 
en supermarket så att jag kunde köpa lite frukost 
och annat som behövdes för att komma i ordning. 
De japanska utbytesstudenterna tillhör SMU’s 
utbytesprogram och de är till antalet ca 20 stycken. 
Som inresande utbytesstudent har man två 
faddrar, men hela gruppen av de japanska 
utbytesstudenterna är väldigt engagerade i att man 
ska ha det bra. De anordnade massor av aktiviteter 
för oss utbytesstudenter – allt ifrån basket, 
badminton och hike i bergen, till bad i varma källor 
och besök på massor av restauranger. Från 
universitetets sida anordnades det den första 
veckan en stor välkomstfest för alla 
utbytesstudenter där det bjöds på mycket god mat. 
Det är också vanligt att den kliniken man är 
placerad på antingen anordnar en välkomstmiddag 
eller avskedsmiddag till ens ära.  

 
 Jag och Stina på avskedsmiddag med några av 

professorerna och läkarna på ortopeden. 



14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Det är egentligen inte så mycket som behöver förberedas. Studiemässigt hade jag med mig 
en ortopedibok som jag läste i, men jag hade inte förberett mig innan jag åkte dit. Japanska 
är inget de förväntar sig att man ska kunna, men det uppskattas mycket av japanerna om 
man vill lära sig några fraser. ”Sumimasen” betyder ursäkta och är ett ord används frekvent.   
I övrigt kan jag rekommendera att köpa en reseguide om Japan för att kunna planera vad 
man vill se på fritiden samt för att kunna fördjupa kunskaperna om det japanska samhället.  
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Jag rekommenderar varmt att ta med sig presenter! I Japan är det vanligt att man ger bort 
gåvor när man går bort, så det är bra att ta med sig lite olika saker. Det behöver inte vara 
dyra saker, men de gillar att få saker som är ”typiskt svenska”. Vi hade bland annat med oss 
nyckelringar, brickor och handdukar med olika Sverigemotiv,  plopp, kexchoklad och svenskt 
te. Jag rekommenderar även att man tar med sig 2-3 lite finare presenter. På 
välkomstmiddagen under första veckan är skolans President och Chairman där och då 
förväntas ett gåvoutbyte ske där man bör ha med sig lite finare gåvor.  
 
Något annat som jag rekommenderar är att hyra ett portabelt wi-fi på pIats i Japan, då wi-fi 
situationen på campus inte är den bästa. I ett sådant modernt land som Japan tänker man 
kanske att man ska ha tillgång till internet överallt, men uppkopplingen på sjukhuset var 
faktiskt ganska dålig. På boendet hade vi wi-fi i ”lobbyn” (ej i våra rum), men detta kunde 
fungera ena dagen och vara trasigt den andra. Vi kunde använda wi-fi i vissa studiehallar 
samt på bibliotek men på dessa ställen var istället många appar (t.ex. Skype och Messenger) 
blockerade. Ett i-lands problem, absolut, men det var frustrerande när man ville ha kontakt 
med de där hemma. Det portabla wi-fi:et är lite mindre än en telefon och lätt att bära med 
sig i väskan om man behöver använda det på flera platser.  

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Alla dagar i veckan! Alltså verkligen, sök detta utbyte!! Japan är ett fantastiskt land med 
spännande mat, fin natur och en otroligt härlig och vänlig befolkning. Jag har fått med mig 
minnen för livet och vänner som jag hoppas att jag alltid kommer att ha kvar. Det här är 
bland det roligaste jag gjort i mitt liv och jag skulle göra om det när som helst om det gick! 

 

 

 

 

Stina och jag tillsammans med våra japanska faddrar, 
Hiroka och Kiyohiko, samt vår handledare på ortopeden, Dr 
Kukihara. Här har vi varit på en utflykt och bestigit ett berg. 
På bilden gör vi ”mountain pose” som man ska göra på 
toppen när man har bestigit ett berg. 


