
Reserapport – Jennie, SSK, T 5, Kina 
 

1. Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet 

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

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, Kina 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte direkt efter teoriblocket i termin 5 och stannade i 12 veckor. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, VFU)? 
Utbytet består mestadels av VFU. 11 veckors VFU samt 1 vecka egna studier som 
lämpligtvis kan vara C-uppsatsen. Jag fick 5 veckor VFU tillgodoräknat, de resterande 
veckorna symboliserar Kursen ”nursing in an international context” som består av VFU 
samt en rapport som ska skrivas på plats.  

 
5. Vad kunde du tillgodoräkna dig inom ditt program? 

Jag tillgodoräknade mig VFU samt de basgrupper jag missat och ett seminarium. 
Jag läste valbar kurs: Omvårdnad i ett internationellt sammanhang 7,5 Hp på plats i Kina 
och gjorde en kommunikationsuppgift 1,0 Hp 
Terminstentamen fick jag göra tillsammans med mina underkända klasskamrater efter 
hemgång.  

 
6. Hur många timmar VFU/studier hade du per vecka? 

30-35 timmars VFU + egna studier (inlämningsuppgifter, valbar kurs, 
tenta/basgruppsstudier) 

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

Kostnad? 
Bostaden var arrangerad och betald av skolan. Jag bodde på ett hotellrum tillsammans 
med min medresenär. Hotellet låg precis bredvid campus och en kort promenad från 
sjukhuset. Det var ett väldigt litet rum (ungefär i storleken med ett korridorsrum) med ett 
knapert fungerande internet.  

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

Nej, jag kunde inte ett ord kinesiska.  
Ja, det var ett stort problem i vardagen då ingen ”vanlig” kines kan engelska. Personalen 
från skolan och faddrarna var duktiga på engelska och hjälpte till ett flertal gånger vid 
olika kommunikationssvårigheter.  

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Resan jag gjorde till Peking över en långhelg där jag fick se den kinesiska muren. 
 
 

10. Vilka situationer upplevde du som besvärliga/stressande/frusterande? Ge gärna 
exempel relaterat till studierna och till kulturen/samhället. 
Det som var besvärligt/stressande/frustrerande i Shanghai var definitivt språkproblemen. 
Praktiken gick bra gällande kommunikation med handledare, lärare och medstudenter. 
Dock talade inga patienter någon engelska alls vilket försvårade mitt självständiga arbete 
på avdelningarna. Att ta sig fram i Shanghai krävde mycket tålamod med taxichaufförer 
och lappar med kinesiska tecken på. Mot slutet av resan hade jag en hel bok med olika 
kinatecken med översättningar som jag kunde visa lokalbefolkningen. Ex tågstation, taxi, 
olika adresser osv.  

 



11. Hur lång tid före utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag var på plats fem dagar innan introduktionsveckan på skolan började. Det var lagom för 
att lära känna område lite grann. Att komma senare/tidigare beror nog på egna intressen av 
landet.  

 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att 

studera i Sverige? 
Jag fick turligt nog av en slump ett Linneus-Palme stipendie från Linköpings Universitet. 
Jag vet inte om det är möjligt att söka det för nästkommande resenärer.  
Angående hur mycket pengar det går åt så är det mat och egna nöjen som står för 
utgifterna eftersom boendet i Shanghai redan var betald. Maten är väldigt billig och gillar 
man kinesisk mat så kan man komma undan med en 20-lapp eller mindre per måltid. Vill 
man äta lite finare internationell mat så går det på mellan 50-100 kronor/måltid. 
Shoppingen i Shanghai går inte att jämföra med något annat ställe jag varit på i världen. 
Mina pengar gick främst åt shopping och för att se mig omkring i Shanghai/Kina.  

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 
studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Jag fick nog den bästa fadder som man kan tänka sig att få. Sherry hade varit i Linköping 
2009 och mejlade redan innan avresa till Kina med lite frågor och funderingar kring vår 
ankomst. Hon kom och hämtade oss på flygplatsen och var en pärla under alla 12 veckor 
som jag spenderade i Kina. Hon visade oss runt och hjälpte oss att göra oss hemmastadda i 
Shanghai! Hon hjälpte till med alla möjliga saker som översättningar och olika inköp. Hon 
svarade alltid i telefon och på sms och var helt underbar. Vi var ute och åt tillsammans 
några gånger samt var och sjöng kareoke.  
Det fanns inget gemensamt introduktionsprogram för anländande internationella studenter 
utan vi fick ett privat egenkomponerat program (gjort av vår fadder Sherry) Vi fick några 
privata föreläsningar bla i traditionell kinesisk medicin och fick även vara med vid några 
föreläsningar av en kanadensisk gästföreläsare som föreläste för de kinesiska master-
studenterna. 
Inte att förglömma är även välkomstlunchen som vi blev bjudna på första dagen på 
campus.   

 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 
Det är en fördel att ha basic kunskap i kinesiska om man ska åka på utbyte till Shanghai, 
det underlättar vistelsen. Självklart har jag klarat mig fint under min vistelse ändå! 

 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 

praktiska saker…)? 
Man måste ha med sig egna sjukhuskläder. Jag hade med mig våra ”vanliga” kortärmade 
tröjor med byxor till och jag såg helt annorlunda ut i jämförelse med kineserna som har 
långärmade klänningar med byxor under. Tips är att välja en klänning istället för tröja att 
ta med till VFU:n för att ”passa in” ytterligare. På plats måste vita ”sjuksköterskeskor” 
ordnas (ser ut som loafers ungefär) samt en sjuksköterskehätta. Be faddrarna om hjälp 
angående detta innan första dagen på praktiken.  
Det kan vara bra att ta med någon lärobok då det finns begränsat urval av engelska böcker 
på biblioteken. Jag hade med min ”medicinska sjukdomar” och ”kirurgiboken”. Jag hade 
stor nytta av kirurgiboken då jag hade fyra veckor VFU på kirurgiavdelning samt 
medicinska sjukdomar som är en väldigt bred bok. Jag använde den till uppsatsen som 
skulle skrivas samt till att kolla upp en del andra frågor som kommer upp i huvudet under 
praktikens gång.  



Andra tips är att packa lätt. Ni kommer att vilja shoppa en del. Jag åkte till Shanghai med 
en väska och åkte hem med tre väskor.  

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

Självklart! Det har varit en otroligt givande termin som jag inte ångrar alls.  
 

1.                  2. 
 

1. Här får jag hjälpa till att blanda dropp till patienterna 
2. Här är jag tillsammans med mina faddrar på rundvandring i Shanghai 

 
 
Jennie Lundkvist T5 
Utbytesstudent i Shanghai vt -11 
 
 


