
 

 

Reserapport  
Julia,  Läk T9 
 

1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på läkarprogrammet  
 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under termin nio och stannade i Shanghai i ca tre månader  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag hade praktik motsvarande den praktik jag skulle ha haft i Sverige under termin nio. Åtta veckor 
internmedicin och fyra veckor ortopedi. Vårdcentral, öppenvård eller KUA faller bort eftersom det inte 
verkar finnas motsvarande praktikplatser tillgängliga i Shanghai. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
När vi blivit antagna till utbytet fick vi lämna önskemål om vilka medicinska avdelningar vi ville vara på och 
hur länge. Jag önskade bara tvåveckorsplaceringar. Jag var på onkologen, endokrin, kardiologen och 
gastroenterologen. Vi hade även fyra veckor praktik på ortopeden där vi framförallt fick gå med 
traumateamet på både avdelning och operation 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Väldigt varienrande från avdelning till avdelning. Ibland fanns det inte så mycket att göra som utbytesstudent 
efter att morgonronderna avslutats på grund av att handledarna då hade mycket administrativt arbete, något 
som de kinesiska studenterna hjälper till med men som vi av språkliga skäl inte kunde delta i. Vi la allt 
mellan 25 till 40 timmar i veckan på praktiken, men i snitt skulle jag tro att vi la mindre tid på praktiken än 
vad jag normat sett gör i Sverige. Just på grund av att det helt enkel inte fanns något att göra eller någon som 
hade tid att handleda. Det gjorde ju dock att man fick mer tid över till självstudier. Precis som i Sverige är 
prkatikens kvalité väldigt beroende av handledarens engagemang, men genom att själv vara aktiv och ta för 
sig kan man få se och göra mycket mer än vad man annars skulle fått. Handeladarna i Shanghai har ingen 
aning om vad vi får och inte får göra eller vad vi förväntas se, så så se till att ni pratar om vad du vill se och 
göra!  
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Vi bodde på Eryi hotel som ligger ca fem minuters promenad från Ruijin hospital, det sjukhus vi hade 
majoriteten av våra placeringar på. Läget gjorde det optimalt för oss. Detta boende tillhandahålls av 
univeristetet som dessutom bjuder på första månaden. Jag åkte tillsammans med min pojkvän och vi delade 
på ett dubbelrum som kostade 280 RMB per natt. Dvs ca 5500 kr per person och månad de två månader vi 
själva behövde betala för rummet. Xu Shuyan som är internationell samordnare på Jiao Tong förmedlande 
kontakten med Eryi. Hotellet är inte i toppklass direkt, men närheten till sjukhuset och tunnelbanor med bra 
förbindelser till allt man vill ta sig till gjorde det värt det! Det finns inget kök eller likande, bara ett litet 
kylskåp. Städning ingår men standarden på den var lite varierande. De tar inte emot kortbetalning och 
personalens engelskakunskaper varierar. Via olika facebookgrupper och hemsidor kan man ständigt hitta 
kollektiv som har lediga rum. Det kan vara ett annat bra och ”billigt” alternativ. Särskilt om man lättare vill 
lära känna andra studenter. Vi var de enda studenterna som bodde på hotellet.  
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Vi kunde inte språket och kan det inte nu heller. Självklart hade det varot en stor fördel att kunna 
kommunicera bättre med läkare och patienter, men jag kände att det skulle krävas betydligt mer studier i 
mandarin än vad man skulle hinna med parallellt med läkarutbildningen för att kunna använda sig av det 
ändå. De har dessutom en egen variant av mandarin i Shanghai, så även om man hinner lära sig lite mandarin 
kan det bli svårt att hänga med i konversationer ändå.  
 
 



 

 

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Shanghai är en helt underbar stad, så det bästa med utbytet var egentligen bara att ha möjlighet att bo där och 
se något helt annorlunda än Linköping. Vi spenderade mycket ledig tid med att bara vandra runt relativt 
planlöst, vilket jag absolut tror är bästa sättet att utforksa staden. Det är dessutom väldigt smidigt och billigt 
att ta ett snabbtåg till någon av grannstäderna! Vi besökte bl.a Hangshou och Suzhou och hade efter att vi 
avsluat praktiken tid att resa till Xi’an och Peking. Passa på att se mer av Kina än bara Shanghai, de olika 
städerna skiljer sig väldigt mycket åt! Kinesiska muren är ett måste om man åker till Pekning.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 

Språkbarriären var många gånger frustrerande. Utanför sjukhuset var det i princip omöjligt att ta sig fram 
utan att använda teckenspråk och översättningsappar. De flesta läkare var relativt bra på engalska, det hände 
dock mpnga gånger att det i princip var omöjligt att förstå dem eller att de inte översatte trots att man bad 
dem upprepade gånger. På vissade avdelningar hade läkarna det extremt stressigt och hann inte alltid 
översätta och förklara så ingående som vi kanske iband önskat. När man inte kan mandarin blir man väldigt 
beroende av att någon städningt översätter och man missar såklart mycket av det som sägs i läkare-
åatientsamtalen, även om läkaren summerar blir det ju inte samma sak som att lyssna på ett samtal på 
prkatiken i Sverige.  
 
Det som var jobbigast och mest frustrerande på sjukhuset var att se patienter som egentligen hade kunnat 
botas eller förbättrats, men som på grund av att de inte hade råd med behandlingen i princip bara fick åka 
hem igen utan behandling, samtidigt som sjukhusen har VIP-avdelningar för rika och regeringen. Det var 
jobbigt att se alla orättvisor, inom sjukvården och alla andra delar av samhället. Det gör en extremt tacksam 
över att vara född och leva i Sverige. 
 
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Vi anlände till Shanghai mitt på dagen på lördagen och började praktiken på måndagen. Det kändes rätt 
lagom att hinna ha en dag på plats innan praktiken började. Lite längre tid hade såklart inte skadat, det finns 
mycket att se och upptäcka! Kinesiska nyåret inträffade efter att vi hade hunnit ha två veckors praktik, vilket 
gav oss en ledig vecka och tid att utforska staden. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 

Jag finansierade resan med CSN och sökte även merkostnadslån. Det räckte bra till livet i Shangahi. Vi hade 
ingen möjlighet att laga mat på hotellet, men det går att hitta så pass billig mat ute att man nog många dagar 
kom billigare undan än hemma i Sverige. Vill man resa lite kan det ju såklart vara bra med lite sparpengar, 
men man kommer långt på CSN! 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet existerade i princip inte. Bestäm en tid med samordnaren och be hen möta dig på Eryi om du 
ska bo där! Vi var väldigt vilse när vi först kom dit och ingen på hotellet verkade riktigt veta vad som gällde 
för oss. Be samordnaren om utförlig information om vad som händer från och med att ni landat i Shanghai! 
Vi fick ingen fadder, men hade gärna haft någon som kunde visa oss runt på området och ge oss lite 
introduktion. Det känns som att de kinesiska studenter som kommer till Sverige får ett betydligt bättre 
omhändertagande än vad vi fick i Shanghai. Det var dock ingenting som inte löste sig!  
 

14. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 

Vi fick EN läkarrock var första dagen på sjukhuset som vi skulle ha på alla olika avdelningar under hela 
vistelsen och dessutom var tvungna att tvätta själva, vilket inte var helt lätt eftersom det först var mycket 
strul med att ens få tillgång till tvättmaskin. Hygientänket är inte rktigt lika i Shanghai som i Sverige. De 
använder inte scrubs utan sina privata kläder under rocken. Ta med kläder att ha på sjukhuset! Hade vi vetat 
det innan hade vi nog helst tagit med scrubs från Sverige, trots att inga av de kinesiska läkarna använder det.  
Jag hade med mig stetoskop men fick sällan tillfälle att använda det.  



 

 

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

Jag rekommenderar absolut att åka till Shanghai. Det 
är otroligt lärorikt att se en stad och ett land och ett 
sjukvårdssystem som är så långt ifrån Sverige. Det 
ger verkligen perspektiv och är nog det bästa och 
roligaste jag gjort sedan jag började på 
läkarprogrammet!  
Kontakta mig gärna på julfa164@student.liu.se om 
du har några frågor! 
 
 
 
Bild från Kinesiska muren utanför Peking, Utsikten 
mot Pudong från the Bund i Shanghai och en bild på 
oss och vår handledare på ortopeden (alla handeldare 
ville ta bild med utbytesstudenterna innan vi slutade). 
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