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Reserapport – Utbyte i Shanghai VT16 
 
1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Shanghai Jiao Tong University i Shanghai, Kina. 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under termin 9 och var i Kina i tre och en halv månad. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde motsvarande svenska kliniska placeringar på Rui Jin hospital och Peoples no.9 hospital. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Jag gjorde fyra veckors praktik på de kardiologiska avdelningarna (IVA, subspecialitéer och 
intervention), två veckor på lungmedicin (vårdavdelning, IVA och akutmedicin), två veckor på 
gastroenterologens vårdavdelning och interventionscenter samt fyra veckor på ortopediska 
vårdavdelningar inom olika subspecialitéer och operation. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det motsvarade praktiken i Sverige i stor utsträckning med 30 timmar i snitt per vecka, medan vissa 
veckor kunde medföra närmare 40 timmar. Egen studietid per vecka låg i genomsnitt mellan fem och 
tio timmar. 
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 

Kostnad? 
Shanghai Jiao Tong University’s medicinska fakultet har ett centralt beläget hotell som i vanliga fall 
är avsett för anhöriga till studenter på läkarprogrammet vid universitetet, då många studenter kommer 
från olika städer i Kina. Vi fick hjälp av den internationella samordnaren, Xu Shuyan, några veckor i 
förhand att få ett rum där. Första månaden finansierade Jiao Tong University vår boendekostnad och 
därefter betalade vi ca 4000 SEK per person och månad. Jag och min flickvän delade på ett rum om 
ca 25 kvm. Boendet var, blev vi informerade om av samordnaren, gammalt och nedslitet, vilket också 
stämmer. Vi fick be om att titta på de andra rummen innan vi valde det som var mest acceptabelt. Vi 
kände dock aldrig att vi saknade något och tack vare hotellets utmärkta läge trivdes vi ändå bra. Det 
fanns vissa kommunikationssvårigheter med hotellpersonalen, varför klago/önskemål svåra att få 
ombesörjda, varvid den internationella samordnaren hjälpte oss. 
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Jag kunde i princip bara hälsa och säga tack när jag kom till Kina, vilket oroade mig till en början. Å 
andra sidan hade jag fått höra att det är en väldigt långsam inlärningskurva och att flera års studier 
krävs för att kunna ha ett basalt samtal. Dessutom talar väldigt på shanghaineser mandarin, istället 
har de en komplicerad version av mandarin med en dialekt som inga andra kineser förstår. På 
sjukhuset var det aldrig ett problem, så länge man enbart talade med läkare och studenter, vilket 
utgjorde de flesta av fallen. Deras engelska var förvånansvärt bra. Problemen jag mötte var snarare i 
sociala sammanhang eller på gatan, där man som blond turist ofta blev tilltalad och dessvärre inte 
kunde varken förstå eller svara. Jag tycker att det tillhör någon form av grundläggande respekt att 
åtminstone i liten utsträckning kunna förstå/göra sig förstådd i det land man kommer till, vilket 
startade en inre konflikt hos mig. Men det medförde inga påtagliga begränsningar eller hinder i 
vardagen att inte kunna språket, så det är inget som ska hålla någon undan från att besöka Shanghai. 



Dessutom vill jag framhålla hur fantastiskt vänliga kineserna är. Trots att många inte förstod ett ord 
av vad jag sa, så gick de långt utöver vad de hade behövt för att hjälpa mig. Tack vare att Shanghai är 
starkt influerad av västvärlden är engelskakunskaperna hos befolkningen där förhållandevis god, i 
motsats till vad vi stötte på då vi reste till Xi’an och Beijing i de följande tio dagarna efter vårt utbyte 
var slut. 
 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Mitt bästa minne från praktiken på sjukhuset måste vara från min sista dag på praktiken på 
lungavdelningens IVA, där jag hade en väldigt skojfrisk handledare, Dr Chen. Jag tyckte ronderna 
emellanåt var ganska oseriösa och fyllda av skratt, framför allt mellan min handledare och 
sjuksköterskorna. Det visade sig i slutet av min vecka där att denna uppståndelse handlade om deras 
förtjusning av att det befann sig en lång, blond, västerländsk ung man på deras avdelning och att de 
tjatade på min handledare om att få ta ett gruppfoto på mig, varvid de exploderade i skratt när han på 
min sista dag tillät dem att göra detta. Givetvis var jag inte informerad eller tillfrågad om 
godkännande av detta innan han tillät dem, vilket i stunden gjorde mig väldigt obekväm och lite 
förnämad. Så här i efterhand var det ju mest roligt. 
 
Det är dock svårt att peka ut ett specifikt bra minne från tre och en halv månads tid i kina och 
ovanstående minne är bara ett ur en mängd fantastiska sådana. Så här i efterhand är det nog snarast 
helhetsbilden av Kina som land, befolkningen, Shanghai, omgivande städer och den otroligt vackra 
miljön som lämnar mig med ett leende på läpparna, men även den enorma kulturkrocken, som är så 
långt bortom kulturkrock att det bara är att kasta sig in i situationen förbehållslöst, gilla läget och 
njuta av hur annorlunda och underbart livet är där. 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
Något som slog mig varje dag på sjukhuset, oavsett vilken avdelning jag var på, är hur tacksam jag är 
över att vara född, uppvuxen och bosatt i Sverige med tillgång till en god, rättvis och tillgänglig 
sjukvård. Detta är långt ifrån verkligheten i Kina. Jag ska inleda med att berätta att Shanghai har ett 
”fördelaktigt” försäkringssystem, som i bästa fall täcker 70-80% av en sjukhusvistelse exklusive 
mediciner. Dessutom har Rui Jin hospital där jag gjorde majoriteten av min praktik utsetts till Kinas 
topp tre sjukhus och det märktes – alla handledare och annan personal jag mötte var otroligt kunniga 
och kompetenta. Detta gör att miljontals människor flyttar dit för att skaffa sig ett arbete (som ofta är 
under all kritik avseende arbetsförhållanden) och därmed försäkring och vård. Jag var i princip inte 
med på någon mottagning pga. att läkarna träffar minst 100 patienter på en dag och därmed inte har 
tid att handleda eller ens översätta, varför jag tror att min bild av sjukvården i Kina är något skev. Det 
är nämligen så att mottagningsbesök är billiga i förhållande till inneliggande sjukhusvård, varför de 
som verkligen är sjuka, men inte har råd att betala för att få sin sjukdom behandlad, i större 
utsträckning kommer till mottagningarna och aldrig når avdelningarna. Därför har jag ju bara sett 
patienter som själva eller vars familj kan betala för sig/dem. Det är nämligen så systemet fungerar – 
de som kan betala (eller har en fulltäckande försäkring, dvs. regeringsmän) har rätt till sjukhusvård 
och de som inte kan betala får helt enkelt finna sig i det orättvisa livsöde det medför. Utgångspunkten 
för sjukvård i Kina är därmed helt omvänd den som gäller i Sverige – dvs. den etiska grundprincipen 
att behandla alla oavsett individens egenskaper eller förutsättningar existerar inte. Ett mycket tragiskt 
exempel är en medelålders man på ortopediska avdelningen, som hade en operationskrävande distal 
tibiafraktur, men inte hade råd att betala för varken operationen eller postoperativ vård pga. att han 
själv hade ett lågavlönat yrke och därtill ingen familj som kunde hjälpa till att finansiera vården. Han 
gick (!) hem från avdelningen för att arbeta i 6 veckor för att ha råd med den vård som krävdes. 
Dessvärre gjorde hans fysiskt belastade arbetssituation läget ännu värre för honom – han fick en 
infektion i foten och operationen blev mer omfattande än planerat, med längre vårdtid som följd. Vi 
fick aldrig svar på hur det gick för honom sedan, då vi avslutade vår praktik innan han blev utskriven. 
Detta var väldigt svårt för mig att acceptera eller ens förstå en sådan situation, och hans desperata 
hjälplöshet och livsöde är något som kommer besvära mig en lång tid framöver. 
 



En annan social, men betydligt mer trivial, företeelse som gjorde mig frustrerad emellanåt är hur ofta 
jag blev fotograferad. Kinesiska turister som reser till Shanghai kommer till största delen från 
områden där västerlänningar sällan turistar, vilket medför att det för dem är väldigt intressant med 
långa, blonda västerlänningar. Detta i sin tur medför en del smygfotande och stor del fotograferande 
som inte alls är diskret. Detta var till en början mest kul och det gjorde mig inget att bidra till deras 
lycka på detta sätt, men efter tre månader var det svårt att inte hålla på min integritet och ifrågasätta 
vad det tillför deras liv att ha bilder på mig och det väckte mest irritation. Jag kände mig lite som ett 
djur på zoo. 
 
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du 

att skulle ha kommit tidigare/senare? 
Utbytet började måndagen 25 januari och jag anlände på lördagseftermiddagen, dvs. ett och ett halvt 
dygn innan starten. Jag hade gärna anlänt fem dagar eller en vecka innan start för att bli av med jet 
lagget (som ju blir ganska påtagligt när man reser österut) och för att hinna bli mer bekant med 
staden utan någon tidspress från praktiken. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur ycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 

Sverige? 
Jag sökte utökat CSN och merkostnadslån för flygresor och försäkring, vilket gav mig ungefär ett och 
ett halvt extra normalstort CSN att röra mig med. Dessutom finansierade Jiao Tong University min 
första hyra, vilket sänkte totalkostnaden för boende betydligt. Min uppfattning är att det enda som 
kostar mer än i Sverige är boendet. Jag åt frukost, lunch och middag ute varje dag och det blev aldrig 
en dyrare dagsbudget än vad jag hade haft i Sverige. Givetvis unnar man sig mer avseende 
aktiviteter, kollektivtrafik, övrigt resande och restauranger än när man är hemma, varför det totalt sett 
var dyrare än att leva hemma, men det beror ju på hur man väljer att spendera sina pengar. 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades det 

något introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart?) 
Vi fick tidigt kontakt med samordnaren för internationella studier och hon var mycket hjälpsam med 
att ordna boende, tvättmöjligheter och följde mig till varje ny avdelning vid praktikskifte. Hon var 
dessvärre svårtillgänglig emellanåt och inte så flexibel. Tips till framtida utbytesstudenter är att 
klargöra med henne när och var ni anländer i Shanghai och blir uppmötta. Vi tog oss själva till 
boendet när vi kom till Shanghai och de hade inte en aning om vilka vi var eller vad vi gjorde där. 
Kommunikationssvårigheterna med hotellpersonalen gjorde det inte lättare. Vi fick en kort 
introduktion av en studentsamordnare på Rui Jin hospital, som ansvarade för att förse oss med 
handledare och se till att vi hittade till de avdelningar vi behövde hitta till. Mottagandet från samtliga 
handledare på samtliga avdelningar var väldigt bra – de fick mig verkligen att känna mig välkommen 
och de översatte ronderna åt mig när jag bad om det. De var genomgående villiga och bra på att 
undervisa inom respektive specialitet och jag fick alltid en genomförlig beskrivning av respektive 
kliniks verksamhet. 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 

eller studier? 
Passa på att se Shanghai, inte bara centrum och alla fascinerande skyskrapor och byggnader, för 
omnejden är otroligt vacker och det är intressant att se förorterna! Passa även på att resa till städerna 
nära Shanghai, särskilt Suzhou och Hangzhou, som erbjuder mer kinesisk arkitektur, traditioner och 
väldigt fin natur.  
 
På praktiken – visa framfötterna och be om att få göra praktiska saker (precis som hemma i Sverige)! 
Ofta går ronderna fort och det är många studenter, men de inte negativt inställda till att man vill träna 
sina praktiska färdigheter. Glöm dock inte bort teorin, de kommer också vilja fråga dig om dina fynd 
och tolkning av dem. 
 



15. Är det någonting som du rekommenderar att man tar med sig (Kläder, material, praktiska 
saker..)? 

Man får en läkarrock på plats, men alla arbetar i privata kläder (dock ingen klädkod), så jag själv 
hade uppskattat att få veta detta innan. Det är bra att köpa kläder som man inte är rädd om, alternativt 
ta med sjukhuskläder från Sverige (jag vet dock inte hur de ställer sig till det på sjukhuset)! Shanghai 
är en multimiljonstad, allt annat du behöver finns där! 
 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag tycker att alla som överväger att åka på utbyte ska ge Shanghai ett genomförligt övervägande. 
Shanghai är en otrolig stad och landet och kulturen är något alldeles i särklass. Dessa tre och en halv 
månader har givit mig extremt mycket och jag hoppas att alla som har chansen att åka inser vilket 
previlegium det är!  
 
17. Övrigt: 
Jag vill betona vikten av att ta för sig på praktiken – hur mycket du lär dig är helt avhängigt av hur 
initiativtagande du är. Risken finns annars på ett så pass stort sjukhus som Rui Jin med många läkare 
och studenter att man blir bortglömd och att man glider med som en skugga. Handledarna tycker det 
är kul om att man tar för sig och uppskattar att man visar vad man kan. Det gör dessutom praktiken 
mycket roligare. Så här i efterhand önskar jag att jag hade haft en kort period på avdelningen för 
kinesisk traditionell medicin, så om du är intresserad av det – ta tag i att önska det i tid (förbered dig 
på att kanske få göra det utöver vanlig praktik eftersom det kan vara svårt att hitta motsvarighet i 
svenska mål).  
 
Se till innan ni kommer till Kina att boendet är ordnat och att de vet att ni kommer, att någon möter 
upp er på flygplatsen och visar er till boendet alternativt ha bra koll på adressen och acceptera inte att 
taxiföraren släpper av er ”i närheten av hotellet”, att ni har tvättmöjligheter och att någon möter er 
och visar er till praktiken. Var även observanta på att hotellet inte tar emot kort eller internationella 
betalningar, så se upp med uttagsspärren på era kontokort, så att ni inte står utan möjlighet att ta ut 
pengar efter att ni betalt hyran! 
 
Obligatorisk student-handledarbild på ortopediska traumaavdelningen. 

 
 



Handledarens arrangerade bild med IVA-sköterskorna och ”the foreigner”. 

 
 
Pudong skyline i Shanghais downtown. 

 
 
 
 
 
 
 



Lokal matmarknad 10 minuter från hotellet. 

 


