
Reserapport sommarutbyte Saitama Medical University 2010 
 

Jag heter Carl-Henrik, är 26 år och läser termin 11 på läkarprogrammet på HU. Under 
sommaren 2010 fick jag möjligheten att åka till Saitama Medical University i Japan för ett 4-
veckors utbyte. Nedan följer en kortfattad beskrivning av mina upplevelser och erfarenheter 
samt lite praktisk information om utbytet. 
 
 
Staden 
Saitama Medical University ligger i Saitama-prefekturen norr om Tokyo. Universitetssjukhuset 
är fördelat på 3 sjukhus: 
 Moroyama; “Huvudsjukhuset”  ca 1 timmes tågresa från Tokyo. Här bedrivs ett flertal 
akuta verksamheter samt icke-opererande specialiteter. Moroyama är ungefär lika stort som 
Linköping, och likaså sjukhuset. 
 Hidaka 5 km från Moroyama. Här bedrivs fr.a. planerade opererande specialiteter. 
 Kawagoe ca 30 minuter med tåg från Moroyama. Här bedrivs bl.a. mag-tarmkirurgi, 
bröstkirurgi och psykiatri. 
 
Boendet 
Boendet ligger i Moroyama 5 minuters promenad från 
huvudentrén till sjukhuset. Boendet är organiserat på 
förhand och gratis! Rummen är fräscha, har egen 
toalett och dusch, air-condition, kyl/frys och telefon. Till 
och med sängkläder och handduk finns på plats. Det 
finns även gemensamt kök i korridoren och tvättstuga 
på bottenplan. Dock finns ingen internetuppkoppling, 
utan för detta får man gå till biblioteket eller ett 
intilliggande hus där gratis wi-fi finns. 
   Mitt rum 
Resan och finansiering 
Utbytet äger rum under 4 veckor i juli månad. Flygresa och all transport är gratis. I och med 
att även boendet är gratis, och mat och övriga utgifter till stor täcks av den mycket generösa 
summa fickpengar och matkuponger man får vid ankomst, är detta i praktiken ett helt gratis 
utbyte! 
 
Språkkunskaper 
Jag hade lite basal japanskakunskap innan jag åkte, men de flesta pratar hygglig engelska så 
detta inget krav. Jag upplevde aldrig att jag inte klarade mig på engelska.  
 
Klimatet 
I juli månad är det varmt och mycket fuktigt i Japan. Räkna med 30-37 grader samt en hel del 
regnskurar, då det dessutom är regnperiod. Dock blir det aldrig några extrema skyfall eller 
översvämningar, men det är klokt att ta med en regnjacka. Det finns en hel del mygg och 
insekter, så ta gärna med myggmedel. Detta är dessutom viktigt om du inte vaccinerar dig 
emot japansk encefalit, som är myggburen. 
 
 
 
 
 



Mottagandet 
Vid ankomst får man all nödvändig information och pratiska detaljer. Man får också då träffa 
de japanska utbytesstudenterna. Dessutom har man alltid möjlighet att kontakta 
programkoordinatorn vid ytteligare frågor.  

Generellt under hela vistelsen var 
bemötandet från alla japanska studenter, 
läkare och professorer oerhört 
gästvänligt. Jag kände mig alltid 
välkommen och blev otroligt väl 
omhändertagen. Jag blev erbjuden hjälp 
med allt ifrån att åka och handla till att 
planera och boka resor och utflykter. Det 
anordnades dessutom flera fester och 
välkomstmiddagar för vår skull 
tillsammans med de japanska 
utbytesstudenterna, sjukhusets direktörer 
och programmets ledare. Man kände sig 
verkligen behandlad som en kunglighet! 

 Sjukhusstyrelsens välkomstfest för oss 
 
Kliniken 
Jag spenderade hela perioden på Pediatriska kliniken. Genom utbytet fick jag tillgodoräkna 
mig hela min placering inom pediatrik (4 veckor), som är en del av termin 11 på HU. 
Placeringen innebar att jag fick ta del av de 
flesta delar av verksamheten på kliniken; 
neonatal-IVA, allmänpediatriska avdelningen, 
öppenvårdsmottagningarna och jag fick även 
besöka specialistklinikerna inom pediatrisk 
kardiologi och pediatrisk onkologi och 
hematologi vid grannsjukhuset Hidaka Hospital. 
Efterom journaler och datasystem var på 
japanska, och patienterna inte pratade engelska, 
var placeringen till stor del auskultativ och jag 
hade inget direkt ansvar för arbetet med 
patienterna. Dock fick jag prova att utföra 
ultraljud av hjärta och hjärna samt ta blodprover 
på en del patienter under handledning, vilket 
var mycket lärorikt! 
Mitt schema var väldigt välplanerat och innehöll 
många varierade och intressanta moment utöver 
den vanliga verksamheten, såsom flera 
föreläsningar, lunchmöten och konferenser. Jag 
blev också erbjuden att komma med egna 
önskemål om vad jag ville göra beroende på 
mina intressen. Dagarna på sjukhuset var ibland 
långa, men aldrig långtråkiga tack vare det        Läkarstudenter på Pediatriska kliniken 
varierade innehållet.  
I genomsnitt spenderade jag ca 40 timmar/vecka på kliniken, men i regel fick jag ledigt på 
måndagarna för att kunna åka bort över helgerna, vilket gav möjlighet till resor till både 
Tokyo och Kyoto.  



Höjdpunkter från utbytet 
Utbytet innebar utöver en mycket 
välorganiserad klinikplacering även en 
mängd roliga fritidsaktiviteter som ordnades 
av programmet. En av många höjdpunkter 
var första helgen då vi åkte till Mount Fuji på 
ett weekend-seminarium, där vi bland annat 
vandrade upp på berget. Utsikten var 
verkligen underbar! Övriga dagar under 
seminariet var fyllda med roliga 
teambuilding-aktiviteter, god mat, och 
många skratt. 
 
  Mount Fuji 
 
Slutsats 
Detta är ett utbyte för den som vill ha en extraordinär upplevelse, då allt är organiserat på 
förhand och dessutom gratis (resa, boende, matkuponger, fickpengar)! För den som vill 
uppleva både japansk sjukvård och kultur, i det närmaste helt gratis, är detta en mycket 
sällsynt och värdefull möjlighet! Jag har enbart fått positiva erfarenheter och rekommenderar 
å det varmaste andra studenter att ta denna chans!  
 
Med vänlig hälsning//  
 
Carl-Henrik, Läkarprogrammet termin 11 
Hälsouniversitetet, Linköping 
 
 
 
 
 


