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Jag läser läkarproframmet och gjorde mina kliniska placeringar för termin 9 i Shanghai, Kina på Jiao Tong 
University, School of Medicine. Eftersom jag bara gjorde min kliniska rotation i Shanghai varade utbytet 12 
veckor och utgjordes av 4 veckor kardiologi, 4 veckor ortopedi, 2 veckor reumatologi samt 2 veckor 
endokrinologi. Totalt 4 veckor ortopedi samt 8 veckor internmedicin. Jag kunde genom detta tillgodoräkna mig 
allt på terminen förutom de två tentorna som därför skrivs i Linköping tillsammans med min klass. Praktiken 
såg olika ut beroende på vilken avdelning och vilken handledare jag hade. I snitt var jag där 4 dagar i veckan 
med cirka 8 timmar per dag.  

Som sagt såg praktiken mycket olika ut beroende på handledare. De flesta handledare var mycket bra, bäst var 
det på kardiologen. Där hade vi dels en huvudhandledare som tog sig tid och gick igenom fall med oss, 
förhörde och berättade det vi inte kunde, mycket lärorikt! Vi hade också två andra underhandledare på 
ekokardiografin som spenderade hela sin tid på att berätta allt om patienterna, deras sjukdomar, vad man såg 
på ekot och hur man kunde behandla. Detta var bland det bästa i undervisningsväg jag någonsin varit med om. 

Jiao Tong University ordnade boende på sjukhuset där jag hade majoriteten av min praktik (Renji Hospital). 
Detta boende bestod i ett enkelt rum med två sängar, garderob, skrivbord och badrum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



med badkar och toalett. Det var helt okej standard ungefär som ett enkelt hotellrum. Jag är särskilt tacksam 
över privat badrum med tanke på att de kinesiska medicinstudenterna som bodde på samma ställe måste gå 
till en annan byggnad för att duscha och då har de ändå begränsade tider (3 dagar i veckan) som de kan dusha. 
Dessutom bodde de 4 i varje rum på samma yta som jag fick själv. Vidare var det mycket lyxigt att slippe tvätta 
eftersom det lämnade man bara in i byggnaden där vi borde och fick tillbaka rent och fint! 

Det jobbigaste var språkbarriären. Jag hade försökt lära mig mandarin innan jag åkte, men detta var helt 
otillräckligt när jag kom hit. Och så vida man inte är i det närmast flytande tror jag man inte har så mycket 
nytta av det med tanke på att konversationer mellan patienter och läkare samt läkare emellan går mycket 
snabbt. Engelskakunskaperna i Kina är mycket begränsade, även bland högutbildade såsom läkare. Dock hade 
vi alltid engelsktalande handledare som hjälpte oss mycket samt fann snabbt kinesiska vänner som kunde 
hjälpa oss på fritiden så när man hade vant sig så upplevde jag inte det längre som något större problem. 

Det jag minns bäst från tiden i Shanghai är själva staden, folket och kulturen. Kineser är så olika oss svenskar 
som det går att vara tror jag avseende sociala regler och normer. De är dock fantastiskt snälla och hjälpsamma 
och jag vet inte vad vi hade gjort utan våra kinesiska vänner som alltid ställde upp om vi behövde hjälp. Det är 
väldigt spännande att få ta del av något som är så helt nytt och samtidigt känna att man lär sig otroligt mycket 
om sociala samspel. Själva staden Shanghai är helt fantastisk, särskilt på natten när skyskraporna blandat med 
de äldre byggnaderna lyses upp av en miljard lampor.  

Vi anledde till Shanghai bara 2 dagar innan vi skulle påbörja våra studier, detta ffa på grund av att vårt visum 
inte tillät mer. Dock var det helt ok, vi hade 2 dagar att familjarisera oss med sjukhuset, vårt boende och 
omgivningarna innnan vi började plugga och för min del blev det perfekt. Shanghai hade vi ju sedan 3 månader 
på oss att utforska. Vår koordinator på plats hade informerat oss detaljerat om hur och vart vi skulle ta oss när 
vi kom dit och det var ordnat så att vi direkt fick våra rum och information om vad som gällde vår första 
studiedag. I övrigt ordnas ingenting för utbytesstudenter, ingen fadder, inga aktiviteter utan det är upp till en 
själv att försöka få kontakt med studenterna där. Vi hade tur och träffade en läkarstudent vår första dag som 
hjälpte oss och verkligen tog hand om oss under hela vår vistelse. Hon hade själv varit på utbyte i USA och 
visste hur viktigt det är att få lite hjälp samt uppskattade chansen att få prata engelska. Hennes hjälp var 
verkligen guld värd så hon fungerade på ett sätt som en inofficiell fadder.  

Resan finansierade jag med ett stipendium, men på det hela taget blev vistelsen i Kina mycket billigare än om 
jag hade studerat i Sverige. Boendet var gratis och mat kunde vi äta på sjukhusets kantina för mellan 6-12 kr 
måltiden.  

Jag rekommenderar Shanghai för utbytesstudier för man lär sig otroligt mycket kulturellt och det är en enormt 
häftig stad att bo i. Det är en ”once in a life time experience” och något som jag aldrig kommer att glömma.  
Det finns ingen plats som Shanghai! 
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