
Denis, Läk T 8, Japan, sommaren 2011 
 
Jag heter Denis Camacho och jag läser på läkarprogrammets åttonde termin. Under sommaren 2011 
åkte jag till Japan för att göra min kirurgiplacering för termin 8 under 4 veckor vid Saitama Medical 
University i Moroyama.  
 
Vi utbytesstudenter bodde i korridor på sjukhusområdet, vilket var väldigt trevligt eftersom vi hade 
nära till praktiken, till de japanska studenterna och till varandra. 
 
Jag kunde bara några enstaka ord och fraser på japanska innan jag åkte och det vart givetvis något av 
en utmaning att kommunicera. Jag vill dock tillägga att det är mest en utmaning när man är ute på 
någon utflykt utan sällskap av japanska studenter. När man inser att man inte kan läsa skyltar och vet 
inte var man ska kan det vara något frustrerande. Det var förmodligen det mest frustrerande under 
mina utbytesstudier som jag upplever det, men det är ingen stor grej. Man kan nämligen fråga 
japanerna om vägen. Även om man har en språkbarriär så brukar det gå bra om man kan namnet på 
den plats man ska till, eller ännu hellre har en karta. Många av dem människorna man ber om hjälp 
är beredda att gå rätt långt för att hjälpa en! På kirurgen var de rätt duktiga på engelska och man får 
själv inte glömma att vara på och fråga om saker och ting. 
 
Hur mycket man är på kliniken varierar mellan olika kliniker. På allmänkirurgen spenderar man 
relativt sett mycket tid på kliniken och det är ingen konst att uppnå kravet på 30 timmar per vecka. 
Därtill skall jag säga att mycket av den tid jag var på kliniken spenderade jag på operation och 
kirurgerna var väldigt bra på att integrera studenterna i det som händer och hade intresse att lära ut. 
Aldrig känt mig så välkommen på operation i Sverige. Jag vet inte säkert, men jag tror att det är 
särskilt denna klinik som har en så trevlig stämning. 

Masakazu och Takanori, två av våra underbara faddrar som på bilden befinner sig på sjukhusområdet 
iförda i käcka, men kanske något varma skoluniformer. 
 



Flygbiljetten för denna resa betalades av Saitama Medical University, och de hade inget emot att låta 
mig boka min ankomst till Japan tidigare än då själva utbytet startade. Alltså anlände jag till Tokyo 
drygt två veckor innan utbytet startade och roade mig med olika utflykter och äventyr. Hade jag haft 
tid så hade jag gärna kommit något tidigare. 
 
På ekonomifronten så är detta utbyte i princip för bra för att vara sant. Man får flygbiljetten betald, 
boendet är gratis och man får dessutom en generös summa fickpengar! I princip skulle man kunna 
säga att detta utbyte är gratis. 
 
Det är ingen konst att klura ut att man, precis som i Sverige, har nytta av att läsa på innan man 
påbörjar sin placering. Annars vill jag tipsa om att ta med många presenter, då det är mycket 
populärt i Japan att ge varandra gåvor. Ta gärna med saker med anknytning till Sverige, gärna något 
som ni kan berätta något om. De behöver inte vara påkostade, då det viktigaste är att man 
överhuvudtaget ger något. Man kan kanske ta med sig några extra fina presenter. Typiskt svenskt 
godis kan vara bra att ta med sig och ge bort. 
 
Något annat som kan vara klokt att ta med är paraply och regnkläder, för det kan ibland komma 
riktigt ordentliga skyfall. Annars skall man packa ner lätta sommarkläder för det är riktigt varmt i 
Saitama på sommaren. Något lite ”finare” att ta på sig är också att rekommendera att ta med sig för 
de mer formella tillställningarna. Annars kan jag tillägga att man behöver en adapter, men jag kunde 
inte hitta en vettig adapter i Sverige, så detta kan man gott och väl köpa i Japan. 
 
Som har nämnts tidigare så finns det, utöver det två svenska utbytesstudenterna, andra 
utbytesstudenter, från Storbritannien, Ungern och Taiwan, på plats. Universitetet och de japanska 
faddrarna ordnade ett gediget välkomstprogram och kvällarna var näst intill alltid fyllda med roliga 
aktiviteter. Detta vil man inte missa! Våra faddrar var verkligen toppen för de tog sig verkligen tid att 
hjälpa oss med vad vi nu behövde hjälp med.  

 
Resten av Team Sweden tar det lugnt i en tempelträdgård i Kyoto. 



Jag kan sitta och skriva en hur lång reserapport som helst, men jag har inte förmågan att återge hur 
bra detta utbyte är och något enstaka bästa minne är omöjligt att välja ut. Det bästa med detta 
utbyte i stort är utan tvekan är de nya vänner man har fått, både japanska och från andra delar av 
världen. Måste jag välja ett bästa minne så får det bli helgen som alla vi i utbytesprogrammet 
spenderade vid Kawaguchisjön och Fujiyama.   
 
Denna utbytesresa är bland det bästa som jag har gjort och jag vill verkligen rekommendera alla att 
åka på utbyte till Saitama! 


