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Reserapport för Shanghai höstterminen 2013 skriven av Pavel LÄK T 9 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 
 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte på Termin 9 och var där i 3 månader (det var också så länge som mitt visum gällde) 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde mina kliniska placeringar på termin 9 där. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Kardiologi 4 veckor, ortopedi 4 veckor, hematologi 2 veckor och reumatologi 2 veckor. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det varierade en del både mellan olika placeringar men också under varje placering från vecka till 
vecka beroende på hur mycket tid handledarna hade. Men i snitt något mindre än en vanlig placering 
i Sverige så dryga 30-35 timmar kanske. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Boendet var nog det klart bästa. Jag bodde precis i mitten av sjukhusområdet och hade således max 1 
minuts promenad till alla kliniker, sjukhusrestaurangen, kiosken osv. Universitetet ordnade med 
detta och stod för den eventuella kostnaden. Jag bodde i ett rum på kanske 19 kvadrat med eget 
badrum med badkar. Jag hade två stora sängar, ett skrivbord, två stolar, en garderob och till en 
början hade jag en gammal TV som de sen kom och beslagtog (inte för att jag förstod de kinesiska 
kanalerna till att börja med). Byggnaden som jag bodde i (”pupils’ mansion”) var avsedd för 
medicinstudenter i de senare terminerna och de flesta kinesiska studenterna bodde således där 
(dock i mycket mindre rum som de delade med 3 andra studenter) och det var även här som deras 
föreläsningar hölls och pluggrummen fanns. 
 
Sjukhuset som jag var på tillhörde den ”nya”, östra delen av Shanghai som heter Pudong. Pudong 
ligger ca 15 minuter från centrum med tunnelbanan och sjukhuset är positionerat mellan 2 
tunnelbanestationer på två olika linjer samtidigt som det precis utanför sjukhusområdet finns många 
bussar som går åt alla möjliga håll.  
 
Jag hade internet på rummet (nätverkskabel, inte wifi!) som dock var väldigt långsamt (speciellt på 
morgonen och på kvällen när de andra studenterna var på rummen) men det beror till stor del på att 
Shanghai tyvärr fortfarande har den sämsta uppkopplingen av de större städerna i Kina. Jag tror att 
det borde ändras inom en relativt snar framtid med tanke på att de för några år sedan påbörjade ett 
stort projekt för att förbättra infrastrukturen i hela Shanghai men det kanske tar några år. Hur som 
helst finns det en Starbucks på 5 minuters gångavstånd från rummet som har klart bättre 
internetuppkoppling. Den är dock diskret positionerad i mitten av ett japanske bostadsområde så 
fråga antingen runt på plats eller kontakta mig så kan jag bättre förklara var den ligger. 
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8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

Jag lärde mig lite på egen hand men inte tillräckligt för att kunna kommunicera effektivt i ett 
sjukvårdssammanhang. Jag fick också höra från andra att det inte var värt att lära sig mandarin 
eftersom de i Shanghai skulle ha en annorlunda dialekt men jag märkte väl på plats att den inte alls 
var så annorlunda och man gör sig själv en otroligt stor tjänst av att lära sig så mycket det bara går 
innan man kommer dit! Språkbarriären var väldigt stor och man kan inte räkna med att göra sig 
förstådd någonstans på engelska egentligen. Det är kanske om du går till Apple Store, Louis Vuitton 
eller någon stor turistmarknad, men man ska generellt och direkt när man kommer till Shanghai vara 
inställd på att man inte kan göra sig förstådd verbalt om man inte pratar mandarin och således är det 
till stor fördel att kunna kommunicera (hur basalt det än må vara) på mandarin.  
 
Sen finns det kineser som pratar engelska och det finns kineser som pratar väldigt bra engelska. Som 
handledare fick jag nog de läkare som pratade bäst engelska på sjukhuset vilket jag är oerhört 
tacksam för. Dessa är personer som har studerat/arbetat utomlands (oftast i USA) och gör de kliniska 
placeringarna möjliga. Ofta har huvudhandledaren inte tid mer än någon timme om dagen och man 
får då gå med mer juniora läkare och i ett kliniskt sammanhang är det egentligen här man stöter på 
det största problemet. Dock är de alla väldigt trevliga och måna om att hjälpa så gott de kan och 
under min utbytestermin har jag minst sagt imponerats av deras viljestyrka och beslutsamhet att 
göra sig förstådda på ett eller annat sätt (ofta har de en medicinsk ordbok på sin smartphone till 
hjälp). 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne måste vara när min pappa besökte oss på min födelsedag och vi spenderade två 
veckor på mycket turistande i Shanghais gamla stad och moderna skyskrapor (vyn från 100:e 
våningen är helt okej). Vi åkte en kort sväng till Beijing och såg den förbjudna staden, den kinesiska 
muren, åt pekinganka och gjorde massor av andra roligheter. Sen shoppade jag ordenligt där borta 
och blev god vän med skräddarna också. 
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10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? 

Det mest frustrerande måste ha varit språkbarriären och att det ibland när vi skulle gå med en läkare 
eller som någon skulle ha en miniföreläsning för oss eller liknande så förstod man helt enkelt inte 
eller så tog det så lång tid så att man glömde bort vad det hela handlade om eftersom det krävdes en 
gemensam kraftansträngning och väldigt lång tid för att förstå varandra. Dock hade vi ibland väldigt 
bra handledare som tog sig mycket tid åt oss personligen och som hade bra engelska där det hela 
gick smidigt. 
 
Utöver kliniken så är det i vardagen också språkbarriären som är det svåraste. Man vet liksom inte 
vad det är för mat som serveras, hur man hittar till ett ställe, kan inte ställa någon fråga alls osv i ett 
samhälle, en stad och en kultur som är extremt olik vår. (Lär er lite mandarin!!) 

 
 
 

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 var på plats 4 dagar innan kliniken började. Det hade nog varit bra att komma tidigare om det gick 
men man ska ju ha 12 veckors placering och vi fick visum i 90 dagar. De har blivit rätt hårda med 
visum och man behöver speciella papper och intyg från värduniversitetet för att få ett visum på mer 
än 90 dagar och det lyckades vi inte få eftersom de hade som policy att ge ut de intygen enbart till 
studenter som studerade minst ett halvår i Kina. 
 

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

Sparade pengar från sommarjobb i Norge och ett stipendium. Att bo där är ju klart billigare än i 
Sverige; maten i sjukhusrestaurangen kostade typ 6-10 kr per måltid. Att ta tunnelbanan kostar ca 4 
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kr och bussen 2 kr. Man kunde ta taxi hela tiden för man kom rätt långt på 20 kr. En magnumglass 
kostade 5 kr osv. Dock är det i princip västerländska priser på sånt som är västerländskt, exempelvis 
Starbucks. i Sen stiger ju utgifterna om man turistar och shoppar. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter 
vid terminsstart? Deltog du i det?) 

Ingen fadder eller introduktionsprogram men vi blev väl omhändertagna av en kvinna som var en 
sorts koordinator för läkarprogrammet och arbetade i samma byggnad som vi bodde så hon hjälpte 
oss med alla möjliga saker.  
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 

Lär er mandarin. Ta definitivt hematologi som placering på T9. Det var otroligt bra! Jag hörde att den 
kliniken är en av de bästa i Kina och det märkte man direkt. Min handledare tog verkligen hand om 
mig och hade superpedagogiska fallgenomgångar med mig i timmar om dagarna och såg sedan till att 
jag hade något att göra och att jag lärde mig så mycket som möjligt och framför allt var hon noga 
med att alla skulle prata engelska med mig. 
 
Sen vill jag uppmärksamma de kommande utbytesstudenterna om att det på T9 knappt mailas ut 
några föreläsningskompendier utan klassen får dem. På T8 fick man ju allt mailat till en och jag var 
nog inställd på att jag skulle kunna hålla koll på vad de i Sverige fick lära sig på teoriveckorna genom 
att gå igenom kompendierna och läsa självständigt om det som togs upp. Tentaperioden denna 
termin blev minst sagt kämpig så se gärna till att läsa alla terminsmålen ordentligt och om möjligt ha 
någon som scannar in föreläsningskompendierna!  
 

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

En ordbok. Sen går det mesta att fixa på plats och jag kommer inte på något annat viktigt faktiskt. Ha 
med er ett papper med adressen till sjukhuset som ni kan visa taxiförarna så att ni alltid kan komma 
hem. Be koordinatorn eller någon annan att skriva det på kinesiska.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Utan tvekan! Jag är otroligt glad för denna upplevelse som jag kommer ha med mig resten av mitt liv! 
Shanghai är en helt otrolig stad och Kina ett magnifikt land. Det var helt fantastiskt och minst sagt 
lärorikt!  
 

17. Övrigt:  
Hör gärna av er till mig om ni har några andra frågor eller funderingar! 


