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1. Vilket program läser du på? 
- Sjuksköterskeprogrammet, campus Norrköping. 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
- Höstterminen termin 5. Vi anlände till Shanghai i slutet av augusti och for hem igen i 

slutet av november. Totalt blev det nästan 13 veckor. Önskar att vi hade kunnat stanna 
lite längre, men det hade blivit krångligt med våra visum som gällde exakt 90 dagar.  

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
- Vårt utbyte bestod av praktik på Number 6th Peoples Hospital i Shanghai. Vi spenderade 

från 1-4 veckor på de olika avdelningarna. Första praktikplatsen var en kirurg avdelning, 
där vi tillbringade 4 veckor, därefter praktiserade vi på följande avdelningar; 
intensivvårds avdelningen i 1 vecka, endokrinologi avdelningen i 4 veckor, neurologi-
kirurg avdelningen i 2 veckor. Vi hade dessutom 1 vecka när vi blev undervisade i 
traditionell kinesisk medicin. Jag gjorde även studiebesök på förlossningen, pediatriken, 
ambulansen, traditionella kinesiska medicin avdelningen och operationsavdelningen. Alla 
var väldigt måna om att vi skulle få se så mycket som möjligt! 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ert program? 
- Kursen vi läste på plats hette omvårdnad i ett internationellt sammanhang. Denna kurs 

räknas till en valbar kurs som man har i termin 5, och består av VFU och 
rapportskrivningar. På plats kunde vi dessutom tillgodoräkna oss basgrupp 2 Hp, 
etikseminarium 1 Hp, VFU 6 Hp och kommunikations examination 1 Hp. När vi väl kom 
hem igen började vi med c-uppsatsen och gjorde termin 5 examinationen.   

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
- Vi praktiserade 4 dagar i veckan, omkring 8 timmar per dag, det vill säga 32 timmar i 

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

- Vi bodde precis bredvid universitetet i ett litet hotell som drevs av universitet. I och med 
att vi är en tjej och en kille som inte är gifta fick vi inte dela rum. Så under första 
månaden bodde vi med varsin rumskamrat från Frankrike och sedan fick vi våra rum för 
oss själva. Det var rent och fräscht och människorna som jobbade på hotellet städade 
och gav oss nya handukar varje dag. Det finns inget kök utan bara en vattenkokare, men 
det gör inget då maten är så billig överallt! Människorna som jobbade på hotellet var 
väldigt fina människor och gjorde alltid sitt bästa för att vi skulle trivas. Vilket vi absolut 
gjorde! Hotellet ligger mycket centralt och i ett mycket mysigt kvarter! 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej blev det ett problem? 
- Vi kunde inte språket innan vi åkte, vi spenderade inte heller någon tid att gå på någon 

språkkurs. På sjukhuset var det alltid en engelsktalande sjuksköterska som tog hand om 
oss. De hjälpte till att översätta från oss till patienterna och vise versa. Efter ett tag lärde 
man sig små enkla uttryck och fick använda sig av andra kommunikationstekniker för att 



kommunicera med patienterna. Självklart hade det varit en fördel om man hade kunnat 
tala kinesiska innan, men den bristen var inte heller till så stor nackdel. De räknar inte 
med att du kan prata kinesiska när du kommer till Kina från Europa, men när du väl har 
lärt dig att hacka dig fram med några fraser uppskattar de det mycket. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
- Jag har så otroligt många bra 

minnen som jag kommer ta med 
mig tillbaka till Sverige. 
Erfarenheter som kommer att 
följa med mig i resten av mitt liv. 
Mitt bästa minne från praktiken 
är nog när jag fick delta i 2 
förlossningar. Just då 
praktiserade vi på en 
kirurgavdelning. Jag hade 
berättat för den sjuksköterska 
som tog hand om oss, att jag ville 
bli barnmorska och skulle älska 
om det kom ett tillfälle där jag 
kunde vara med och delta under 
en förlossning eftersom jag aldrig 
hade varit det tidigare. Vår 
sjuksköterska gjorde alltid allt för 
att vi skulle få se så mycket som 
möjligt. Hon ringde till 
förlossningen och de lovade att 
de skulle ringa tillbaka när 
chansen kom. De flesta barn föds 
med kejsarsnitt i Kina, ett 
resultat av ett-barns-politiken 
och en misstro mot sjukhusen. 
Det betyder att, även fast man 
kan tro att det borde vara 
förlossningar ständigt i ett land 
som består av så många 
människor, så kom inte tillfällen 
allt för ofta. Men redan dagen 
efter ringde de från förlossningen 
och sa att de hade 2 stycken 
mödrar, som var på gång. Jag fick springa ner till avdelningen där jag blev mycket 
välkomnad av både barnmorskorna och de blivande mödrarna. Dessa låg sida vid sida 
och födde och resultatet blev en liten tjej och liten kille. Mödrarna fick inte hälsa på sina 
bebisar direkt, utan låg i sängen och vinkade till dem när de låg inlindade i sina små 
sängar. Det var så otroligt vackert ögonblick. 



Under helgerna var vi lediga, för att studera och 
upptäcka det enorma landet. Vi tog tillfället i akt 
och besökte många olika ställen runt omkring i 
Kina. Under några dagar for vi till en liten stad på 
2 miljoner människor (liten för att vara Kina) som 
hette Guilin. Där tog vi en båt upp till en ännu 
mindre stad som hette Young Shou. Har aldrig 
tidigare i mitt liv sett sådan otrolig natur, med 
berg som ser ut som de har skjutits upp från 
vattnet. Vi hyrde cyklar i den lilla staden och 
cyklade runt på landsbygden och besteg berg och 
bara njöt av naturen. Vi reste med två stycken 
kineser som studerade på vårt värd universitet.  
Med hjälp av dem var de lätt att ta sig fram 
överallt och vi fick se och uppleva saker som vi 
nog inte hade gjort annars.  

 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
- Under tiden som vi var i Kina så var det dags att en ny ledare för landet skulle väljas, 

vilket bara händer var tionde år. Detta bidrog till att vi blev väldigt insatta i det kinesiska 
systemet. Människorna i Kina har ingen röst lägga på den de tycker ska bli den nya 
ledaren för deras land, utan valet sker bakom stängda dörrar. Eftersom vi kommer från 
ett land som är demokratiskt, är det svårt för oss att förstå att kinesiska folket kan gå 
med på detta. Kina anses vara ett kommunistiskt land och hela deras samhälle är 
uppbyggt på olika hierarkier, med ledare på olika nivåer. På jobbet åtnjuter denne ledare 
otrolig respekt. På varje avdelning vi var på fanns det en huvudsjuksköterska som ledde 
teamet. Alla som arbetade var skraja för henne. De vågade inte säga till om de tyckte att 
något var fel, utan istället pratade de med varandra och klagade och uttryckte sitt 
missnöje. Huvudsjuksköterskan kunde bestämma om du skulle byta avdelningen, eller 
jobba extra (utan att få extra betalt) och du kunde inte göra något annat än att göra som 
hon sa. Detta ledde till att det var många sjuksköterskor som misstrivdes i sina arbeten, 
vilket var otroligt frustrerande att se, och dessutom gjorde de inte ett lika gott jobb på 
grund av detta. De arbetade inte av egen vilja utan av krav från uppifrån.  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du kommit tidigare/senare? 
- Vi kom samma vecka som vi startade våra studier/praktik. Vi hade önskat att man kunde 

åka lite tidigare så att vi hade kunnat resa runt i det enorma landet. Men det blev lite 
krångel med visum då vi fick ett visum för exakt 90 dagar, och vår vistelse bestod av 89 
dagar. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
- Vi sökte stipendium innan avresan, och fick till slut ihop 10000 svenska kronor att dela 

på. De pengarna använde vi oss av för att köpa flygbiljett, visum med mera. Dessutom 
fick vi halva flygresan betald från Linköpings universitet. Väl på plats levde vi på våra CSN 



pengar, där ingen av oss ökade på lånet utan klarade oss gott och väl med de pengar man 
får varje månad. Överhuvudtaget var det mycket billigare för oss att leva i Kina. Dock gick 
det åt pengar när vi reste utanför Shanghai för att upptäcka nya ställen, men fortfarande 
räckte vår CSN budget med marginal.  

13. Hur var mottagande i värdlandet/universitet? 
- Jag har nog aldrig känt mig så välkommen någon annanstans i världen. Både på 

universitet och på sjukhuset tog de mycket bra hand om oss, och var så otroligt rara! 
Utbyteskoordinatorn organiserade små event i början av vår vistelse. Och om man hade 
några problem var det bara vända sig till henne. Alla var väldigt måna om att tillfredställa 
våra önskemål om vad vi ville se och göra, både på universitet och sjukhuset. Vi fick 
chansen att vara på flera studiebesök runt om på sjukhusets olika avdelningar, för att få 
en djupare insikt i hur den kinesiska sjukvården går till.  

14. Är det någonting du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelser 
eller studier? 
- Var entusiastisk, och tänk på vilken möjlighet du har fått att åka till andra sidan jorden, ta 

vara på det och gör det bästa av situationen. Det gjorde vi och vi har haft det underbart! 
Väl på plats så är det enklaste sättet att ta sig fram överallt att man skriver adresser och 
liknande på kinesiska (lätt att titta upp på internet). Försök att lära dig så mycket du kan 
av kulturen och ta vara på varje sekund.  

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
- Studieböcker och kompendium så att man kan vara förberedd när man kommer hem till 

tentan. 
Och självklart ett gott humör! 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
- Absolut! Vi har haft en fantastisk tid! 
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