
 

 

Reserapport efter utbytesstudier. 
Jag heter Mikael Edström och läser min nionde termin på läkarprogrammet i Linköping. 
Denna termin har jag fått möjligheten att läsa som utbytesstudent på Shanghai Jiao Tong 
University School of Medicine.  

Universitetet har sin verksamhet utspridd över ett antal sjukhus i Shanghai, Kina, och jag 
hade min placering på Renjisjukhuset som låg lite utanför stadskärnan på Pudongsidan av 
Shanghai.  

Min tid på Renjisjukhuset sträckte sig över tre månader och var uppdelad på följande 
avdelningar; ortopedi fyra veckor, gastroenterologi tre veckor, kardiologi tre veckor och 
akutmedicin två veckor.  Denna uppdelning och sättet som utbytet var upplagt på gjorde att 
jag kunde tillgodoräkna mig alla de praktiska momenten för min nionde termin, men jag kan 
så här i efterhand känna att treveckorsplaceringarna på kardiologen och gastroenterologen 
hade kunnat vara två veckor och yttligare en avdelning lagts till. Detta då man då hade fått 
inblick i ytterligare en vårdsituation och för att man hade snappat upp det mesta man kunde 
lära sig på två veckor. De teoretiska momenten för terminen fick jag sedan läsa in på egen 
hand och terminens examination skrevs hemma i Linköping tillsammans med mina 
kurskamrater. 

Jag bodde under min placering i ett rum på sjukhusområdet. Rummet i sig var som ett 
mindre motellrum och hade två 120x200cm-sängar, AC, tv, bredband, samt dusch. Om man 
jämför med de kinesiska läkarstudenterna som bodde i samma byggnad så bodde de fyra 
personer i ett lika stort rum, och utan egen toalett eller dusch på rummet, de hade i stället 
tillgång till genomensamma sanitetslokaler. Något som var ovant från hemma i Sverige var 
avsaknaden av möjligheten att själv laga mat. Det enda som fanns här var en vattenkokare så 
man kunde göra te eller snabbnudlar. Annars förväntades det att man åt på restaurang eller i 
personalmatsalen som serverade tre mål om dagen. Priset för att äta i personalmatsalen var 
dock klart överkomligt då en måltid kostade mellan 6-15 kr. Att äta på restaurang blev 
aningen dyrare men aldrig mer än 50-60 kr för en stor måltid. Något som var bra med att 
boendet låg på sjukhusområdet var att det gjorde det lätt att komma till och vara med på 
olika moment på den avdelning som jag för stunden praktiserade på. Detta gjorde att jag 
under min vistelse spenderade ca 30 timmar per vecka på avdelningen och därutöver ca 15-
25 timmar med egna studier på mitt rum. Det fanns också tillgång till läsesalar om man så 
önskade i anslutning till rummen. Bostaden var något som ordnades från Jiao Tong-
universitetet och det enda jag behövde göra själv var att meddela vilka tider jag skulle ha 
min placering. I denna service ingick också hämtning från flygplatsen eller hotell om man var 
i staden lite innan praktikstart, samt ett matkort till matsalen med 200 yuan, motsvarande 
cirka 200 kr.  



Man kan väl säga att mina kunskaper i kinesiska var klart bristfälliga innan jag åkte på mitt 
utbyte och att jag under tiden i Kina enbart snappade upp en del fraser. Detta gjorde det 
svårt att följa med i den allmänna jargongen på avdelningen men då det relativt ofta fanns 
någon som översatte det viktiga för mig så gick det ändå att följa med och lära sig från 
ronder, operationer och andra moment.  

Under min tid på Renjisjukhuset i Shanghai så var några av mina bästa minnen mottagandet 
på vissa av mottagningarna. Min första placering var på ortopeden, en placering som jag 
kanske inte såg fram mot på grund av ämnet i sig, där jag blev mycket bra bemött av min 
handledare. Han tog med mig på lite kinesiska middagar och lät mig vara med på många 
olika typer av situationer på sjukuset. Mitt  bästa minne från denna tid var när jag fick vara 
med på en nyårsmiddag med läkarna i den läkargrupp på ortopeden som jag tillhörde. Detta 
gav mig ett tillfälle att se hur en social middag går till i Kina och till viss del lära mig lite om 
hur det går till när man är på en sådan tillställning.  

En annan mycket positiv  upplevelse var också kring det kinesiska nyåret när jag, tack vare 
några studenter jag talade med, fick vara med på en middag för studenter som var tvungna 
att vara kvar i Shanghai över nyåret. Jag fick här möta andra läkarstudenter och åter äta en 
god middag.  

Ytterligare en händelse som får mig att tänka tillbaks på mitt utbyte med glädje var när jag 
var kom till akuten där jag skulle spendera mina sista två veckor. Bemötandet här var 
underbart, de ville verkligen visa mig vad de kunde och förklara saker i deras vårdsituation. 
Detta att verkligen bli bemött av någon som gjorde allt för att lära ut var verkligen något som 
uppmuntrade mig att lägga ner det där lilla extra under min tid på deras avdelning. 

Det som frustrerade mig generellt i Kina och som avspeglades både i studierna och 
vardagslivet var oviljan att försöka kommunicera. Som jag förstår det kommer sig denna 
ovilja mycket från en rädsla att göra fel. Men som utlänning utan större kunskaper i det 
lokala språket kunde det bli svårt, frustrerande och ledsamt att ingen försökte kommunicera 
och att den kommunikation man hade med till exempel restaurangpersonal ofta ledde till 
svåra situationer. I studiesituationen visade detta sig genom att få av de kinesiska 
studenterna ville prata med mig och att frågor till läkare besvarades med så få ord som 
möjligt. Till exempel att berätta om en patient besvarades med ”hjärtinfarkt” och ”behandlas 
som vanligt”. 

I skolsituationen var det också stundtals mycket frusterande att vara ensam läkarstudent 
från Sverige då jag saknade någon att diskutera det man lärt sig under dagen och de problem 
man stött på. Denna känsla förstärktes genom den minimala interaktion med kinesiska 
studenter som placeringen innebar. 

För att slippa känna mig stressad med tidsomställning och annat som kan ställa till det när 
man åker så pass långt som till Kina så kom jag till Shanghai cirka 1 vecka innan mitt utbyte 
skulle börja. Detta är något jag starkt kan rekommendera då man på detta sätt hinner lära 



sig lite om staden, se de mest omtalade sevärdheterna samt lära sig tunnelbanan och andra 
viktiga saker för att ta sig runt i staden.  Med den erfarenhet jag har nu skulle jag säga att det 
är en fördel att komma minst en vecka innan placeringen börjar för att just hinna lära sig 
denna del och för att lite lära sig grunderna kring kulturen i landet. Jag skulle också 
rekommendera att läsa någon enklare bok om Shanghai och Kina innan resan hit, någon typ 
av reseguide som Lonely Planet eller liknande fungerar bra. 

Kostnaden för mina studier i Kina var lägre än kostnaderna för samma studietid i Sverige, 
mycket på grund av att matkostnaden var så pass reducerad och för det kostnadsfria 
boendet. Att skolan gick in och betalade 75% av flygbiljetten hjälpte också till att skära ner 
på termiens utgifter. När man räknar ihop vad jag gjorde av med så blir det nog dock mer än 
vad jag skulle gjort i Sverige. Detta då jag ville passa på att åka på utflykter och turer inom 
landet när jag var här och dessa ibland kostade betydligt mer än jag gjort av med på nöjen 
under en vanlig termin. 

Motagandet på Jiao Tong-universitet var bra, jag blev hämtad av en ansvarig för 
utlandsstudier på det hotell jag bodde på innan min placering skulle börja och hade också en 
värdstudent som hjälpte mig med väsentligheter som hur man köpte mat i 
personalmatsalen, var man kunde äta om man tröttnade på maten i personalmatsalen, vilka 
tider som gällde för mat, var de olika avdelningarna låg på sjukhuset och var det fanns 
affärer för till exempel mat och annat. Dock skedde detta på min värdstudents initiativ och 
var inget som skolan i sig hade anordnat. Det fanns inte heller någon officiell introduktion, 
även om jag första dagen på en ny placering fick hjälp att hitta dit och bli introducerad till 
rätt person. Ett problem var också vem som skulle fylla i, och hur man skulle fylla i, de olika 
papper och blanketter som behövde signeras och skickas hem till Sverige. En stor fråga för 
mig var om det räckte med signatur från de ansvariga på sjukhuset eller om det behövde 
vara någon av de ansvariga på hela universitetet.  

För de som ska åka till Shanghai framöver så finns det många saker att tipsa om, saker som 
kanske är lättast att dela med sig av via personlig kommunikation. Bland annat hur ett 
tunnelbanekort ser ut och hur man köper och laddar det, vad behöver man ha med sig för 
kläder och så vidare. Nedan följer en förenklad lista med saker som är bra att ha med sig 
eller ha förberett hemma i Sverige. 

 Dator 
 Nätverkssladd 
 Kamera 
 Om ni åker på vårterminen så bör ni ha något varmt med er. 
 Läkarrock, man får låna där men de förväntar sig lite att man ska ha en med sig. De 

svenska har också fördelen att ha större fickor så att anteckningar får plats. 
 Sängkläder, man får på rummet men min upplevelse var att dessa inte kändes så 

fräsha. 
  



Om någon skulle fråga mig ifall det var värt att åka till Shanghai på utbyte så skulle jag säga 
att jag absolut tycker att det är det. Vad som gör utbytet värt tiden och pengarna är den 
personliga utveckling som det ger att komma till en annan kultur, att få försöka göra sig 
förstådd i ett land där få talar dina språk och att möta vården i ett annat land. Att få 
möjligheterna att se skillnaderna mellan hur vi har det här hemma och hur det är i ett annat 
land förser dig också med ett nytt par glasögon i din ryggsäck när du tänker på den 
utbildning man får här hemma i Sverige och hur man tar till sig denna. Mitt råd är alltså att 
man bör absolut åka på detta utbyte, men man bör också ha i åtanke att det man lär sig 
troligen inte blir exakt vad man hade lärt sig hemma. Även om man troligen får större nytta 
av detta senare i livet. 

Att tillägga så finns ett inom 1km från sjukhuset ett WallMart där många inköp som 
underlättar vistelsen kan göras. För att hitta hit går man ut via utgången vid matsalen och tar 
till vänster. Fortsätt gå längs denna gata så kommer vålmart efter en stund på höger sida. 
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