
Reserapport, Erik – Saitama Medical University, Juli 2011 
Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 
 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Saitama Medical University, Saitama, Japan. 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under juli månad mellan termin 10 och termin 11. Utbytet var 4 veckor långt. 
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag genomförde min barnplacering på sjukhuset under 4 veckor. Den innehöll avdelningsronder, 
öppenvårdsmottagningar, akuta situationer och några föreläsningar där vi satt i en liten grupp 
tillsammans med en läkare och fick en genomgång. Jag var också under en vecka på ett grannsjukhus 
och hade barnkardiologi och hematologi/onkologi.  
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
Pediatrik, 4 veckor. 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag var schemalagd mellan 08:00 och 17:00 eller 18:00 på kvällen, måndag till fredag. Alltså 
sammanlagt 45-50 timmar per vecka. 
 
Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i en studentkorridor. Korridorrummet ordnades av det mottagande universitetet. Det hade 
eget badrum och AC (vilket var väldigt välbehövligt i den japanska sommarhettan). Kök delade man 
med de andra på våningsplanet och köket var väldigt litet och sparsamt utrustat.  
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Nej jag kunde ingen japanska innan jag åkte. De flesta doktorer pratade hygglig engelska och 
studenterna som tog emot oss var också duktiga. Patienterna pratade dock ingen engelska vilket 
gjorde att man gick miste om mycket av den vanliga patientkontakten under utbytet.  
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Ett minne räcker inte för att beskriva dessa fyra totalt fullspäckade veckor.  
 
Minne nummer ett är vänligheten som jag blev bemött med av alla japaner. De var verkligen otroligt 
hjälpsamma och ansträngde sig för att svara på frågor. När man frågade doktorerna om något på 
kliniken och de inte omedelbart kunde svara på engelska så pratade de ihop sig med varandra om hur 
de skulle svara på ens frågor. De bjöd mig på lunch flera dagar i veckan och visade mig alltid vart jag 
skulle (de hade tryckt upp minst 20 exemplar av mitt mycket noggrannt sammansatta schema, vilka 
hängde överallt på kliniken). Om man frågade någon främling om en vägbeskrivning så följdede i de 
flesta fall med en till den plats man eftersökte.  
 
Nummer två är den fantastiska maten. Jag fick pröva så mycket läcker japansk mat! Alla regnbågens 
färger, annorlunda kryddningar och ingredienser. Absolut en upplevelse.  
 
Nummer tre får bli naturen. Den japanska naturen är mycket vacker med lummiga skogsklädda berg, 
fantastiska vattenfall och välkomponerade trädgårdar.  
 



Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Det var frustrerande att jag ibland var schemalagd att gå på sena eftermiddagsmöten där alla 
pratade japanska utan att översätta till mig. I de flesta fallen var det dock någon doktor som 
översatte. Det var också frustrerande att inte kunna följa med i diskussionerna som fördes mellan 
patienter och läkare, och att jag inte själv kunde prata direkt med patienterna.  
 
Den mest frustrerande situationen utanför kliniken uppstod eftersom att jag inte tagit med mig 
tillräckligt med presenter från Sverige att ge till doktorerna därborta. Det är japansk tradition att ge 
presenter till tex läkarna som tar hand om en på avdelningen, till universitetets styrelseordförande 
och till de som ordnar utbytet.  
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag var i Japan 4 dagar innan utbytet startade, för att jag ville titta lite på Tokyo. På plats i Saitama var 
jag inte förrns dagen innan utbytets start då jag blev upphämtad av de japanska studenterna och 
medtagen dit. Det var alldeles lagom. Det gick bra att åka tidigare än utbytets start. Man kan själv 
välja vilket datum man vill resa iväg. Den student från Linköping som jag åkte med åkte över 2 veckor 
innan utbytets start för att se sig om i Japan. 
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i Sverige? 
Flygbiljett och boende är betalda av det mottagande universitetet. Jag fick också motsvarande 5000 
svenska kronor att ha som fickpengar, samt några lunchkuponger. Resten finansierade jag med 
sparade pengar.  
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet var exemplariskt. Utbytet har ordnats i 10-15 år och det finns därför väl invanda 
traditioner. Det hela organiserades av en stor grupp studenter från samma klass som alla skulle åka 
på olika utybten, tillsammans med en akademisk koordinator (en kardiolog på sjukhuset), en 
engelskalärare och en sekreterare. De var ungefär 20 st japaner och vi var 10 utbytesstudenter från 
Sverige, England, Ungern och Taiwan. I stort sett varje kväll under de fyra veckorna var planerad med 
någon form av aktivitet. Vi sjöng Kareoke, gick till traditionella japanska bad, åt sushi, hade middagar 
hemma hos de japanska studenterna, åkte en helg till Mt Fuji på läger, hade grillkvällar, åkte på 
utflykter till närbelägna städer och så vidare.  
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? 
Ta med en bok som täcker gångbara fraser, tex God morgon, Goddag, Trevligt att råkas, Tack, Ursäkta 
etc. Japanerna uppskattar artighet och särskilt om man kan vara artig på deras eget språk.  
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Ta med presenter! De behöver inte vara dyra eller avancerade. Svenska maträtter som knäckebröd, 
koppar, kokböcker, godis, smörknivar, eller dalahästar. Det är mycket lättare att ordna något 
orginellt och uppskattat ifrån Sverige än att försöka köpa något bra på plats. Räkna med att ge 
presenter till åtminstone 10-12 personer.  
 
Det är varmt i Tokyoområdet på sommaren. Vi hade 30-35 grader C i stort sett varje dag. Mellan de 
soliga dagarna kommer störtregn. Tänk på det när du packar.  
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut. Detta är en av de mest orginella och största upplevelserna jag har haft under hela 
läkarprogrammet.  



 
Bussresa till Lake Kawaguchiko och Mt Fuji för ett läger första helgen. Mycket bra tillfälle att lära 
känna alla och kul att bestiga berget!  
 

 
Hela gänget från pediatriken! Jag står i mitten längst bak.  



 
Kareoke! 


