
 
Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 

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

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 7:  totalt 10 veckors praktik + 2 veckors självstudieveckor. 

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Praktik på två olika sjukhus i Shanghai: 

• 2 veckor ögon, Renji hospital: 1 vecka mottagning och 1 vecka operation. Handledaren ordnade 
ett bra “schema” och jag fick följa många olika läkare under veckorna. Dessutom fanns två 
kinesiska läkarstudenter på mottagningen som också gjorde 2 veckors praktik på ögon, vilket gav 
en jättebra start på utbytet.  
 

• 2 veckor ÖNH, Renji hospital: Mottagning och huvud/hals-kirurgi. Jag fick följa många olika 
läkare. Från början hade de bara tänkt att jag skulle vara med på operation, men efter mina 
önskemål ordnades även praktik på ÖNH-mottagning 
 

• 2 veckor radiologi, Renji hospital: följde en läkare som verkligen hade anstängt sig inför min 
praktik och tagit fram typ-fall och olika övningar. Mycket bra placering och handledare som 
pratade perfekt engelska! 
 

• 2 veckor infektion, Ruijin hospital: Mottagning och avdelning. Läkarna var inte riktigt förberedda 
på att jag skulle komma. I stort sett var det ronden och mottagningen som var intressant för mig 
då läkarna ägnade resten av dagen främst åt journalskrivning. Dock var det nästan enbart 
hepatitpatienter på infektionskliniken, men handledaren ordnade även två dagars praktik på 
akuten/IVA för att jag skulle få se handläggningen av andra infektionssjukdomar.   
 

• 2 veckor dermatologi, Ruijin hospital: Jättebra placering med över 100 patienter om dagen på 
mottagningen! 



Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Praktiken tillgodoräknas som del av obligatoriska moment T7 (15hp), 2 v primärvård  fick göras i Sverige. 
Teorin fick jag läsa in på egen hand och sedan gjorde jag tentan i Linköping. 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Fyra dagar i veckan, ca 30 timmar/vecka. Vanlig arbetsdag 8:00-17:00, lunch 12:00-13:30 

Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag fick boende genom utbytet på Renji hospital. Ett rum med två sängar, skrivbord, garderob, tv och två 
stolar samt eget badrum med västerländsk toalett, handfat och badkar. Längre bort i samma korridor 
bodde de kinesiska studenterna i ett mindre rum med två våningssängar (tänk tågkupé). Jag fick 
boendet gratis, men det var tal om att det skulle kunna ändras till 100 kr/dag. Om nästa  student inte får 
boendet gratis skulle jag rekomendera att hitta boende på annat håll. Motell med bättre standard än 
sjukhusboendet finns att hitta i närheten med bättre pris. Det är också billigare att bo inneboende hos 
någon. Titta t ex på shanghaiexpat.com (även bra tips för annat som händer i Shanghai plus ett bra 
forum för allt man kan behöva veta!). Sjukhusen ligger nära tunnelbanestationer så det är lätt att ta sig 
dit. 

Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Jag hade varit i Kina i ett halvår innan utbytet började då jag gjorde mitt T6-arbete i Nanjing. Jag kan 
grunderna i kinesiska, men använde det inte under praktikten. De förutsätter inte att du kan något alls 
och du blir alltid ihopparad med en läkare som kan engelska (självklart är engelskakunskaperna olika bra, 
men man kan alltid kommunicera). Även om du kan mandarin är dialekten i Shanghai väldigt annorlunda 
och det är svårt att förstå vad patienterna säger även för kineser som  kommer från andra delar av Kina. 
Kinesiskan har du mer nytta av i vardagslivet då det kan vara svårt att resa i landet utan att kunna något 
alls, men är det någon stad i Kina man ska vara i utan att kunna språket är det Shanghai! 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? Vilka situationer upplevde du som 
jobbiga/stressande/frusterande? 
Jag tror inte det finns något land som skiljer sig så mycket från Sverige som Kina. Man stöter på massvis 
av kulturkrockar, mycket är frustrerande och jobbigt, men det är också den enorma kontrasten som gör 
utbytet så spännande! Ett tips är att alltid varit väldigt tydlig och fråga en gång extra, t ex: Var ses vi 
efter lunch? Vem ska jag träffa imorgon, och var och när ska vi ses? Det man inte frågar om får man inte 
veta. Så fråga, fråga, fråga – det gör praktiken mycket roligare och du får ut mycket mer av det. De 
kineser jag har träffat svarar och hjälper gärna till, men tar sällan egna initiativ.  
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i Sverige? 
Jag fick studiebidrag från CSN (som man får i en klumpsumma vid terminsstart) och ett stipendie från 
Sparbanksstiftelsen Alfa. 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 
Koordinatorerna på universitetet och sjukhusen var jättetrevliga och hjälpsamma! Jag blev upphämtad 
på tågstationen första dagen, blev bjuden på lunch och fick hjälp med alla administrativa saker  som 
behövdes ordnas (bland annat visum som jag behövde förlänga). Koordinatorerna på sjukhusen följde 
alltid med första dagen till de nya placeringarna, vilket var jätteskönt och kändes välkomnande. Jag fick 



ingen fadder och det fanns inte heller några andra utbytesstudenter på Renji hospital och blev inte 
introducerad för några på Ruijin hospital utan råkade stöta ihop med ett par av en slump. Utbytet i 
Shanghai är inte ett utbyte du ska åka på om du förväntar dig ett rikt utbytesstudentliv, om du inte 
ordnar det själv. Via forum går det lätt att få kontakt med andra studenter och expats i Shanghai! 
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
Ta med kurslitteratur. Allt annat går att köpa/låna på plats! 
Ett litet bibliotek med ett par hyllor med engelska medicinböcker finns på Renji hospital, men annars är 
det svårt att hitta kurslitteratur.  

Åker man bara på utbytet räcker det med turistvisum, vilket gör processen mycket enklare! 

Nära wal-mart finns ett Starbucks med gott kaffe och snabbare Internet än på rummet. 

Kolla igenom terminsmålen ordentligt innan så att du kan diskutera med din handledare vad som 
faktiskt ingår i din termin. De vet ingenting om vad utbytet ska innehålla utan bara att du ska vara där X 
antal dagar.  

Det finns möjlighet att få göra praktik på avdelnignen för traditionell kinesisk medicin, men var tidigt ute 
med en förfrågan. För mig var det tyvärr försent. 

Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, jag är jättenöjd med mitt utbyte och bär med mig massor av erfarenheter. Praktiken är mycket “titta 
på” och jag fick tyvärr göra väldigt lite praktiskt. Termin 7 är ändå en bra termin för utbyte då ögon, 
radiologi och hud till största delen är observation och ÖNH-status övar man på redan under T5. Jag var 
också första student på T7 att göra ett utbyte vilket gör att nästa student får det lite enklare. 

 


