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1) Vilket program läser du på? 

Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 

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

Jag åkte till Shanghai i Kina och studerade på Jiao Tong University. 

 
3) Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte höstterminen 2012. Jag kom till Shanghai den 27 Augusti och åkte sedan hem till Sverige 
igen den 25 November, jag stannade i Shanghai dvs i ungefär 13 veckor.  

 
4) Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

Vårt utbyte bestod av praktik på Number 6th Peoples Hospital i Shanghai. Första praktikplatsen var 
på en generell kirurgavdelning där vi stannade i 4 veckor. Efter det var vi på IVA i 1 vecka. Därefter på 



en endokrinologi avdelningen i 4 veckor. Efter det på en neurologi-kirurg avdelningen i 2 veckor. Efter 
det hade vi en vecka där vi blev undervisade i traditionell kinesisk medicin.  

5) Vad kunde du tillgodoräkna inom ert program? 

Den kursen vi har läst i Kina heter omvårdnad i ett internationellt sammanhang, till denna kurs har vi 
även skrivit en rapport på 2500 ord samt haft praktik i värdlandet under ca 12 veckor, för att få 
tillgodoräkna oss den valbara kursen i termin 5. Vi har ’ven fått basgrupp, etikseminarium, VFU och 
kommunikationsexamination, på sammanlagt 10 HP. Rörande C-uppsats har vi jobbat lite med under 
utbytesperioden men kommer framförallt börja jobba med denna efter hemkomst. Termin 5-
tentamen skrev vi när vi kom hem, och vi kom hem ungefär 10 dagar innan tentamen och det räckte 
väl så tentamen gick bra. 

 

6) Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Vi hade praktik ungefär 32 timmar per vecka, varav praktik under 4 dagar.  

7) Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 

Vi bodde på ett hotell som tillhörde universitetet, vilket även låg på campus. Campuset ligger väldigt 
centralt och är på ”the French connection”. Vi bodde i varsitt dubbelrum själva under de sista två 
månaderna. Under den första månade bodde vi med varsin Fransk utbytesstudent. Att bo med andra 
utbytesstudenter är enligt min åsikt oerhört bra för att skapa kontakter, speciellt fransoser då det är 
oerhört många franska utbytesstudenter i just Shanghai, vilket betyder att de har breda kontaktnät. 
Hotellrummen var väldigt fräscha och blev städade varje morgon samt att man fick nya sängkläder 
och handdukar. Det fanns vattenkokare på rummen men ingen annan mattillagningsmöjlighet, men 
detta gjorde ingenting då man kunde gå runt hörnet på hotellet och äta mat för ca 9kr. Ella som är 
den Kinesiska koordinatorn för utbytesstudenter i Kina, kom även förbi en gång i veckan ungefär med 
en stor påse frukt, vilket fungerade jätte bra som fruktkost. Hotellpersonalen pratar inte engelska 
men är väldigt trevliga och öppna så det är inga problem att prata med hjälp av teckenspråk. Man 
kan lämna in kläder för tvätt på hotellet, detta kostar pengar men det är absolut inte dyrt. Vi 
betalade ingenting för vårt boende i Shanghai vilket vi är oerhört tacksamma för eftersom det var ett 
väldigt bra boende.   

8) Kunde du språket innan du åkte? Om nej blev det ett problem? 

Vi kunde inte ett ord Kinesiska innan utbytet. Detta var inga problem eftersom sjuksköterskorna man 
gick med alltid kunde bra engelska. Vi bad även sjuksköterskorna lära oss enkla fraser på Kinesiska så 
vi kunde vara lite självständiga med patienterna, vilket gick väldigt bra. Kineserna tycker även det är 
oerhört kul när västerlänningar försöker sig på Kinesiska så de är inte över huvudtaget jobbigt att 
prova på utan man blir uppmuntrad till det.   



 

 
9) Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Oerhört många fina minnen från utbytesperioden. Alla Sjuksköterskor och läkare som man blev vän 
med och delade många intressanta pratstunder och skratt med. Mitt mål som i min framtida yrkesroll 
är att jobba inom ambulansen. Då jag berättade detta för en sjuksköterska såg hon till att jag fick 
komma på studiebesök till ambulansen. Denna upplevelse värdesätter jag oerhört. Det är lite svårt 
att köra bil i Kina och speciellt Shanghai. Det är nämligen inte så mycket trafikregler och oerhört 
många bilar. Ambulansen får heller inte köra med Sirener när de åker för att hämta patienten, utan 
enbart då de har plockat upp patienten. Så det var väldigt intressant att se hur ambulansen 
kronglade sig fram genom bilköerna och även oerhört imponerande att de hittade till rätt plats. 
Ambulans personalen var även oerhört kompetent och smidig. Det är nämligen inte så stora ytor som 
personalen som tar hand om patienten har att röra sig på, dessutom får patientens anhöriga åka med 
i bilen. Detta betydde att vi var 6 personer i bakluckan på ambulansen plus patienten.    



 
10) Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

Kineserna har en väldigt avslappnad relation till döden, vilket kan tänkas sig vara väldigt bra men 
samtidigt kanske något ovant för oss Svenskar. Vi var nämligen på Neurokirurgiska 
intensivvårdsavdelningen en vecka. Hit kommer framförallt patienter med svåra Huvud trauman. På 
denna avdelning dör i snitt en person per dag. Under vår första dag så var det en patient som började 
krascha, så personalen började med livsuppehållande. Detta höll på i ungefär 20 minuter och tyvärr 
lyckades inte personalen att rädda patienten. Det som var lite jobbigt här var att det är så oerhört 
mycket folk inne på avdelningen, både patienter, personal och städpersonal så det var oerhört rörigt. 
Jobbigt var även att personalen tog så oerhört lätt på att patienten höll på att dö, så de stod och 
skämtade under tiden och skrattade, inte åt patienten visserligen men det blev ändå en ganska 
konstig stämning. Det som jag upplevde som mest konstigt var att efter att patienten var förklarad 
död, sattes en infusion på patienten av en sjuksköterska. När vi frågade varför svarade vår 
sjuksköterska att det förmodligen var för att patienten hade blivit ordinerad infusionen tidigare på 
dagen, och sjuksköterskan som satte det var förmodligen rädd att hon skulle få skäll om infusionen 
aldrig hade satts. Trots detta är personalen oerhört duktiga och gör sitt yttersta för att alla patienter, 
men stämningen var något ovant för mig.  

 
11) Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 

du kommit tidigare/senare? 

Vi kom till Kina samma vecka som vår praktik började. Jag hade gärna kommit tidigare, men 
problemet är att vi bara kunde få visum för exakt 90 dagar vilket räckte precis till att täcka vår 
vistelse. Detta var iof tillräckligt men det hade varit roligt att få bekanta sig lite med Shanghai innan 
praktiken började.  



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

Sverige? 

Jag och Siri sökte tillsammans en massa stipendier och fick tillslut ett stipendium på 10 000 kr. Vi fick 
även halva flygbiljetten betald av Linköpingsuniversitet. Vi bokade även biljetten tidigt så kostnaden 
var rätt låg. Vi jobbade även i Norge under sommaren och tjänade på så vis ihop en hel del pengar. 
Kina är även ett väldigt billigt land att leva i jämförelsevis med Sverige så CSN räcker gott och väl. 
Man kan nästan säga att vi tjänade pengar på att bo i Kina under dessa tre månader, trots att vi reste 
runt i Kina i princip varenda helg.   

 

 

13) Hur var mottagande i värdlandet/universitet? 

Kineserna må vara de mest välkomnande människorna i världen. De var otroligt måna om att vi skulle 
ha det så bra som möjligt under vår vistelse i Kina. Både på sjukhuset så väl som på Universitetet. 
Ella, den kinesiska koordinatorn tåg med oss på middagar och presenterade oss för en massa 
kinesiska studenter. Ett Kinesisk par följde även med oss på en resa vi gjorde till Guillin, och på vägen 
hem flög de medans vi åkte tåg och de var så oroliga och hade oerhört dåligt samvete för att de inte 
kunde ta sällskap med oss hem bara för att de är så gästvänliga helt enkelt. En liten varning är dock 
att aldrig följa med ett Kinesiskt par som man möter för första gången på gatan för att dricka te. De 
kommer vara jätte trevliga och säga att de vill öva på sin engelska, men i själva verket är det ett lureri 
där man kommer få betala dyra pengar både för sitt eget te samt för deras. Men överlag är Kineserna 
oerhört välkomnande och gemytliga.  

 

14) Är det någonting du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelser 
eller studier? 



Var social, och försök prata med så många människor som möjligt. Vi gjorde detta och blev 
hembjudna på mat hos två Kineser vid två tillfällen, och det var en oerhörd rolig och häftig 
upplevelse. Var respektfull för den Kinesiska kulturen, och var du är när du frågar frågor och vad du 
frågar, det är nämligen ganska hårda straff för Kineser att ha vissa åsikter rörande politik exempelvis. 
Ta vara på varenda minut i Kina och försök bekanta dig med Kineser, de vet trots allt de bästa 
ställena att upptäcka samt hjälper dig mer än gärna att ta dig dit.   

 

15) Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 

Kompendier till T5 tentamen kan vara smart även om man inte kanske pluggar så mycket under sin 
utbytesperiod är det alltid bra att kunna förbereda sig lite. Ett måste är även att ta med sig boken 
”lonely planet” för Kina, den hjälpte oss oerhört mycket vid våra resor för att upptäcka Kina.   



 

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

Helt klart! Jag kunde inte vara mer nöjd över min utbytestermin. En helt fantastisk upplevelse och 
erfarenhet. Kina är ett så fantastiskt land att man blir helt förälskad i det!  
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