
 
 

 

 
 
 
Reserapport Saitama Medical University, Japan, sommaren 2016 
Stina, läkarprogrammet termin 9 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet termin 9.  

 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag åkte till Saitama Medical University som ligger ungefär en timmes tågfärd från Tokyo i 
Japan.  
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Sommaren innan termin 9. Jag var i Japan i ungefär en månad. Åkte några dagar innan 
placeringen började.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag var på en ortopedisk kirurgavdelning under fyra veckor.  
 

5.  Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
4 veckors klinisk ortopedi som jag annars skulle gjort under termin 9 i Sverige.  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Svårt att uppskatta då det varierade så mycket mellan veckorna på grund av helgdagar 
m.m.men det var färre timmar än vad jag tillbringat på mina placeringar i Sverige. Jag var 
med på ungefär en operation om dagen vars längd varierade beroende på vilken typ av 
operation det var. Vissa dagar var jag på avdelningen och gick med på ronden 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i en korridor som låg på sjukhusområdet bara någon minut från ortopeden. Det 
var väldigt bekvämt och jag hade inte önskat ha det på något annat sätt. Alla utbytestudenter 
bodde i korridoren vilket var trivsamt och gav en bra sammanhållning eftersom att vi sågs 
varje dag där. Rummet var litet, inte så nytt men funktionellt och bra. Jag hade eget kylskåp 
och egen toalett och dusch på rummet men delade kök med de andra. Dock var frukost det 
enda jag använde köket till för resterande måltider åt vi på restaurang. Boendet betalades 
och fixades av det mottagande universitetet 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Nej, jag kunde inte mer japanska än att jag kunde säga tack, mums och ursäkta. Det räckte 
som tur var ganska långt. På sjukhuset hade jag dock önskat att jag kunde mer eftersom att 
det många gånger var svårt att hänga med. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Ett av dem är helgen vid Mt. Fuji där de japanska studenterna och vi utbytesstudenter bodde 
på ett fint ställe med en otrolig utsikt. Naturen var oerhört vacker och vi fick möjlighet att 
vandra en bit upp för Mt. Fuji dessutom. Under den här helgen fick vi lära känna varandra 
bättre och schemat var fullspäckat med olika aktiviteter. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  



 
 

 

Det var nog när språkbarriären gjorde sig påmind i operationssalen. Man försökte på 
engelska att fråga om man var på rätt ställe men det var ofta ingen i salen som kunde 
engelska. De ursäktade sig gång på gång och man kände sig dum eftersom att de ju inte 
kunde rå för det. Sådana gånger önskade jag att jag hade kunnat lite japanska. 
 

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 åkte till Tokyo tillsammans med min svenska reskamrat och vi stannade där 4 nätter 
innan jag åkte till Saitama. Det var en väldigt trevlig start eftersom att man fick se lite av 
Japan innan man begav sig för att börja studierna och man blev även av med jetlaggen. De 
andra studenterna kom direkt till Saitama och var därför väldigt trötta de första dagarna.  
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Det mottagande universitetet betalade flygbiljetterna och bidrog även med fickpengar som 
för mig räckte till tredje veckan och då vände jag inte på slantarna. Det gick åt ungefär lika 
mycket som i Sverige men maten var billigare. En lunch1/middag kostade bara ca 30 kr i 
universitetets matsal och en middag på restaurang runt 80-100 med något att dricka till.  
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Redan första dagen kände jag mig väldigt väl omhändertagen av mina faddrar. De mötte upp 
mig på stationen, körde mig till boendet och vi gick sedan ut och åt middag. Så fortsatte det 
under alla fyra veckor i Japan. Första måndagen hade vi utbytesstudenter rundvandring på 
universitetet. Praktiken började på tisdagen vilket var skönt så att man hann lära känna 
omgivningen lite. Första onsdagen hölls en välkomstmiddag med ledningen av universitetet. 
Där bjöds på underhållning, tal och jättegod mat. Resten av vistelsen var full med diverse 
aktiviteter. Faddrarna visade platser som man annars aldrig hade sett och de var bra på att 
hitta saker som just det här årets utbytesstudenter tyckte om. Jag deltog i alla aktiviteter jag 
kunde och det är något jag rekommenderar att göra.   
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Det kan vara bra att lära sig lite om Japan som land, lära sig några japanska ord och fraser 
men inte mer än så. Vad gäller medicinstudier så är förberedelserna som krävs lika som i 
Sverige.  
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Presenter är bra att ha med för att kunna visa sin uppskattning till det här oerhört generösa 
universitetet. Minst 5-6 finare presenter, sedan är det bra att ha med småpresenter att ge. 
Det kan även vara bra att kolla upp portabelt wifi då internet på boendet var bristfälligt och 
bara fanns i lobbyn. Det fanns endast tre platser på universitetet där man kunde använda wifi 
och det var ibland väldigt frustrerande. Det kan vara bra att fråga innan om det är som 
tidigare år eller som de löst wifi-problemet.  
 
 

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



 
 

 

Ja. Det här är bland de bästa veckorna i mitt liv. Ett otroligt välorganiserat utbyte där allt är 
planerat i minsta detalj. Jag är otroligt tacksam att jag fick möjligheten att åka. 
 

17. Övrigt: 
 
Nedan följer lite bilder från mina veckor I Japan. 
 
En bild från en morgon under helgen vi var på seminarium.  

 
 
Sjukhuset.  

 
 
 



 
 

 

Karaokekväll på det lokala karaokestället.  

 
 
Bergsbestigning med våra faddrar och vår handledare på ortopeden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


