
Kristina, SSK T 5, hösten 2011 

Reserapport för utbyte på No 6th People's Hospital i Shanghai Kina 
 

1. Vilket program läser du på? 

Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 

 

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

Jag åkte på utbyte till Shanghai, Kina. Värduniversitetet heter Jiao Tong 

University – School of Medicine och sjukhuset som jag gjorde min praktik på 

heter Shanghai No 6
th
 People's Hospital. 

 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte direkt vid starten på min 5:e termin och var i Shanghai i sammanlagt 13 

veckor.  

 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

Mitt utbyte bestod av verksamhetsförlagd utbildning på en kirurgisk, 

endokrinologisk, neurologisk och intensivvårds avdelning. Jag gjorde även min 

valbara kurs på plats; “Omvårdnad i ett internationellt sammanhang” 7,5 hp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Jag kunde genom mitt utbyte och VFU på Shanghai No 6
th

 People's Hospital 

tillgodoräkna mig basgruppsarbete, en kommunikationsexamination, ett 

etikseminarium och VFU. Det jag inte kunde tillgodoräkna mig var 

terminsexaminationen, en examination i läkemedelsberäkning och den del av 

examensarbetet som görs under termin 5. 



 

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

Jag hade sammanlagt 30 timmars praktik varje vecka fördelat på 4 dagar per 

vecka. Sedan tillkom tid för rapportskrivning till den valbara kursen samt studier 

inför examinationer som skulle skrivas efter hemkomsten. 

 

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

Kostnad? 

Jag bodde på ett hotell avsett för gäster till värduniversitetet. Universitetet 

ordnade och bekostade hotellet. Vi var två som delade på ett rum med egen toalett 

och dusch på rummet.  

 

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

Jag kunde ingen kinesiska innan jag åkte och fick endast en kort introduktion i 

språket på plats. Under hela utbytet var kommunikationen med patienter, anhöriga 

och handledare det som var det största hindret. Det var ofta väldigt frustrerande 

att inte kunna göra sig förstådd samtidigt som det har varit en väldigt bra 

erfarenhet att få träna på att antingen omformulera sig eller använda andra sätt att 

kommunicera på som t ex kroppsspråk. Annars tycker jag att det har gått bra! 

 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Det är svårt att välja ut ett minne då det finns så många bra! Alla möten med 

patienter och anhöriga naturligtvis. Vi blev hembjudna till en kinesisk student och 

fick vara med och göra dumplings (traditionell kinesisk maträtt) och umgås med 

deras vänner. Vi fick även mycket bra kontakt med en av våra handledare under 

praktiken. Allt detta gjorde att jag fick insikt i och förståelse för hur det är att leva 

i Kina vilket känns ovärderligt! Det var även fantastiskt att få vara en helg i 

Beijing och vandra på kinesiska muren och att hika en helg i Huangshang, Yellow 

Mountains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? Både relaterat 

till studier och kultur. 

Det mest frustrerande var att höra att övervägande delen av sjuksköterskorna inte 

själva hade valt den yrkesinriktningen utan fick “nöja” sig med det då regeringen 

till stor del styrde vem som skulle studera till vad. Det var frustrerande att se hur 

detta påverkade omvårdnaden av patienterna. Det var också frustrerande att se 

unga patienter drabbas av stroke och samtidigt få informationen att 

rehabiliteringen i Kina är mycket eftersatt och till största del sköts av patienten 

själv och anhöriga.  

 

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 till Shanghai en vecka innan min praktik började. Det var tillräckligt! 

 

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

studera I Sverige? 

Jag fick ett stipendium på 1600 kr och sedan ett resebidrag från Linköpings 

Universitet. I och med att värduniversitetet stod för boendekostnaden blev inte 

kostnaderna högre än hemma. Att “leva” i Kina innebär inte mycket utgifter då 

mat och kollektivtrafik är mycket billigt. Det jag spenderade mest pengar på var 

de resor som vi gjorde under långhelger. 

 

13. Hur var mottagandet I värdlandet/universitetet? Fadder? Intro-program? 

Vi hade en veckas introduktion innan praktiken började. Tyvärr var inte denna så 

väl förberedd vilket gjorde att vi endast fick en kort introduktion i språket, en 

rundvandring på universitetsområdet och ett besök på sjukhuset. Vi fick en fadder 

och jag är säker på att om vi hade tagit kontakt med henne så hade hon säkerligen 

ställt upp men vi löste de problem som uppkom själva. I det stora hela hade vi inte 

så mycket kontakt med värduniversitetet utan mest med handledare på sjukhuset. 

Trots detta har jag känt mig mycket välkommen och känt mig trygg med att jag 

skulle få hjälp om jag hade behövt det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

förberedelse eller studier? 

Försök att få ett visum som täcker hela vistelsen då jag efter många turer enbart 

blev beviljad 90 dagar och behövde egentligen 95. Jag ordnade förlängning på 

plats men det var lite bökigare än vad jag hade trott.  

 

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

praktiska saker)? 

Ta med egna sjuksköterskekläder (vit klänning och byxor) och kurslitteratur! 

 

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

Absolut, det är en ovärderlig erfarenhet!!! 


