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Reserapport efter utbytesstudier 
 
Tobias, LÄK, Shanghai Jiaotong University, Kina, ht 2010 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarutbildningen. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Renji Hospital som är ett av Jiatong University’s utbildningssjukhus i Shanghai, Kina. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 9. Totalt 12 veckor. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Klinisk praktik, 4 veckor kardiologi, 4 veckor gastroenterologi och 4 veckor ortopedi. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Får tillgodoräkna mig detta som terminens obligatoriska moment (dvs. motsvarande både 
kliniska placeringarna och basgrupperna hemma) för en hel termin och skriver vanliga 
terminstentamen hemma i Sverige. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Varierande beroende på tillgång på läkare som pratar engelska, mellan 15-20 timmar. Övrig 
tid var till för att kunna läsa in teori på egen hand. 
 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Sjukhuset ordnar med bostad på sjukhusområdet. Man bor själv och har ett rum med AC, tv, 
internet och eget badrum. Dock inget kylskåp eller matlagningsmöjligheter annat än en 
vattenkokare. Det fungerar ganska bra eftersom maten ändå är så billig i Kina. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Nej. Språket är ett problem, men man vänjer sig relativt fort vid att inte kunna prata särskilt 
mycket med folk, förutom att göra sig förstådd på andra sätt än verbalt. Det är dock 
begränsande för utbytet vid den kliniska praktiken och hur mycket man lär sig beror till 
största delen på hur bra engelska ens handledare pratar. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
På sjukhuset är det framför allt placeringen på HIA, otroligt bra ronder och genomgång av 
kliniska fall och fantastiska läkare. Det var överlägset bäst. Utanför sjukhuset är det definitivt 
kinesiska muren. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Det kan vara frustrerande med språkbarriären både på och utanför sjukhuset. Särskilt på 
internmedicinplaceringen eftersom man är beroende av att någon kan berätta vad som 
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diskuteras och görs på ronden. På ortopeden är det lättare att följa med ändå genom att titta 
på röntgenbilder och operationer vilket är mer konkret. Patient-läkarrelationen är 
annorlunda här och även människosynen ute i samhället och hur folk behandlar varandra 
skiljer sig ganska markant från Sverige. Det kommer jag nog aldrig vänja mig vid. Första 
veckan är väldigt överväldigande och även den minsta saken kan kännas som ett stort 
projekt, men det går ganska fort över och man vänjer sig. 
 

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 kom torsdagen veckan innan vi började. Det var ganska lagom att hinna komma till rätta 
och komma över eventuell jetlag. De rekommenderade att man kom på en vardag innan man 
började praktiken. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag har spenderat ungefär lika mycket som hemma, men då är det inkluderat shopping och 
aktiviteter. Jag hade inga bostadskostnader hemma eftersom min lägenhet var uthyrd och vi 
får gratis boende här nere. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Nej, inget introduktionsprogram eller fadder, vilket är väldigt synd. Universitet ordnade så att 
vi blev hämtade på flygplatsen och så hade vi en kontakt från universitetet som ordnade med 
en del praktiska saker, det underlättade markant.  
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Glöm inte att adresser och liknande måste stå med kinesiska tecken, inte med kinesiska 
skriven med text och lär dig äta med pinnar innan du åker! 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Rekommenderar starkt att köpa egna sängkläder och täcke, detta kan dock göras här utan att 
det är allt för dyrt. Bärbar dator. Headset och ett skype-konto för att kunna ringa till Sverige. 
En ordentlig karta och en guidebok.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, om man vill se och uppleva någonting annat. Den kliniska praktiken håller inte samma 
nivå som hemma, men upplevelsen är fantastisk och utvecklande. 

 


