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Reserapport 

 
1. Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 
 
2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? 
Jiao Tong University i Shanghai, Kina 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte i termin 5 och stannade i totalt 3 månader 
 
4. Vad gjorde du där? 
Jag hade ett utbytesprogram, på No 6 Peoples Hospital. Och hade praktik på Kirurg-, 
Endokrinologi-, Neurologi- och Intensivvårdsavdelning. Jag fick dessutom möjlighet att 
besöka Traditionell Kinesisk Medicin avdelning, Geriatriken och Pediatrik avdelning där 
de hade baby-sim till exempel. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna dig inom ditt program? 
Utbytesprogrammet kallas Omvårdnad i ett internationellt sammanhang och räknas till 
en elektiv kurs som vi får möjlighet att välja i termin 5. Utbytet utgör praktik samt 
examineras genom en rapport på engelska(2500 ord) med titeln: omvårdnad i ett 
internationellt sammanhang.  
Jag kunde tillgodoräkna mig; Basgrupp (BAS5), 1 p. Examination kommunikation(EXK5) 
och etikseminarium. 
Vilket innebar att jag när jag kom hem fick göra termin 5 examinationen, 
läkemedelsexamination samt påbörja c-uppsatsen. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Praktiken var ca 32 timmar i veckan och utöver det studerade jag till tentan vi hade när 
vi kom hem och rapporten ”omvårdnad i ett internationellt sammanhang”.  
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Kostnad? 
Jag och min klasskompis bodde på ett hotell som drevs av värd-Universitetet, vilket var 
till för deras gäster som kom från andra håll i landet och världen. Värd-Universitetet stod 
för de kostnaderna. 
Hotellrummet var fräscht och vi fick jättebra service. Många kinesiska studenter bor 4-5 
stycken i ett lika stort rum som vi hade, så vi var glada att få så mycket utrymme(ca 20 
kvadrat) 
 
8. Kunde du språket innan? Om nej, blev det ett problem? 
Jag kunde inte kinesiska innan jag åkte. Jag försökte lära mig när jag var där, men det 
är ett svårt språk! Upplevde inte att det var ett stort problem, då många är väldigt 
hjälpsamma ändå. Det var bara lite tråkigt att inte kunna kommunicera med patienterna 
så mycket som man ville!  
 



9. Bästa minne från utlandsstudierna? 
Det är svårt att säga en specifik situation, men det är fantastiskt spännande att få 
möjlighet att komma till ett annat land och se hur de arbetar! Känner att jag har växt 
både inom min framtida profession och som människa, eftersom jag ställdes inför 
många utmaningar och svårigheter. När man bor utomlands under en så lång period får 
man en ökad förståelse för andra kulturer och människor, vilket är både lärorikt och 
berikande. Man får nya sätt att se på situationer och inser vad som är viktigt för en. 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
Som sagt så är Kina ett land som skiljer sig mycket kulturmässigt från Sverige, vilket gav 
fler kulturkrockar! Det var ett flertal gånger man blev både frustrerad och lite stressad. 
Sjukhuset har inte alls samma hygieniska standard som i Sverige; det är långa ärmar, 
klockor, lite spritanvändning och handtvätt mellan patientkontakter och inga handskar 
vid hantering av nålar eller starka läkemedel. De första dagarna var det svårt att 
anpassa sig, men man kommer in i det snabbt! 
Jag upplevde det också som att de använde sig av ganska förlegade metoder(sett från 
en svensk/västerländsk synvinkel); till exempel tvättade material och golv med terpentin 
och använde flertalet handskar vid smutsigt arbete. Det var väldigt frustrerande att se att 
ingen ifrågasatte arbetssättet utan bara "fann" sig i det.  
Mycket av arbetet handlade också om att skydda sig själv, inte patienten. Vilket var 
väldigt provocerande att se, då det är raka motsatsen i Sverige! 
Men det mest tragiska som jag reagerade starkt på var att många som arbetade som 
sjuksköterskor inte trivdes med det och inte själva hade valt det. De flesta arbetade 
mycket på rutin och varken mer eller mindre av det de behövde. 
 
11. Hur lång tid innan utbytesstudierna fanns du på plats? Önskar du att du kom 
tidigare/senare?  
Jag kom ca 1 vecka innan själva praktiken skulle börja. Kände att det räckte för min del, 
då man hann lära känna staden, sitt boende och sig själv i detta främmande land! Men 
hade kunnat tänka mig att komma tidigare för att kunna se mer av landet innan man 
började med studierna. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige?  
Jag ansökte om stipendier i lite olika fonder och fick totalt 12500 kronor. Det kom jag 
ganska långt på med tanke på att jag inte behövde betala någon hyra eller terminsavgift. 
Det som kostade var mat-kort på sjukhuset(en maträtt kostar ca 10 kr/dag), frukost och 
middag, tunnelbanekort, telefonkort och lite till nöjen utöver det.  
Det som blir kostsamt är att äta ute på restaurang, åka på lite helgsemester och shoppa. 
Annars kan man leva väldigt sparsamt om man vill det.  
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet och på Universitetet? 
Det var jättebra och kontaktpersonerna var väldigt hjälpsamma med att visa oss runt på 
campus, i området vi bodde i och köpa telefonkort och så vidare. 
Vi fick privata introduktionsföreläsningar i kinesisk medicin, kultur och information om 
sjukhuset, arbetssättet och en kort kinesiska lektion. Och vi fick dessutom mycket tid till 
att lära känna Shanghai på egen hand. 



14. Tips till framtida utresande studenter angående förberedelser och studier? 
- Jag tyckte det var skönt att göra en check-lista för att checka av allt man skulle 
förbereda innan avfärd; som att t.ex. skriva ut papper, fixa visum osv.  
- Jag kunde inte språket, vilket var en liten nackdel. Om du har möjlighet och lust kan 
det vara skönt att kunna lite av grunderna. Det finns språklektioner i Shanghai och man 
kan även "hyra" en privatlärare, vilket kan vara en idé. Jag kände dock inte att jag hade 
tid. Om jag hade vetat det tidigare hade jag kanske åkt lite tidigare för att hinna det 
innan studierna började.  
- Väl där, skriv upp eller spela in viktiga adresser som till exempel boendet - som du kan 
visa för taxichauffören eller någon annan. Då vet man att man alltid kommer hem! 
 
15. Vad jag kan rekommendera att man tar med sig: 
- Det var skönt att ta med sig studieböcker som man behövde till den vanliga 
terminstentan, men även pappersutskrifter från nätet eller kompendier och liknande. Då 
känner man att man hinner plugga ordentligt. 
- Det är viktigt att kopiera pass och visum, för man behöver visa det i nästan alla 
köp-lägen i Kina. Det gör att man slipper slita ut det vanliga passet och fungerar som 
legitimation om det skulle hända något! 
- Ta med mycket kontanter, de tar inte kort någonstans i princip och om de gör det är det 
en hög avgift.  
- Det är skönt att ha en liten fras-bok på kinesiska då många inte kan engelska i denna 
stad! 
 
16. Skulle du rekommendera andra studenter att åka på utbyte hit? 
Absolut! Utan tvekan. Man vinner jättemycket på att få möjlighet att arbeta i ett annat 
land med annorlunda kultur. Som sagt så växer man som människa, både professionellt 
och personligt! 
 
17. I övrigt kan jag bara säga njut av varje minut där! Det går alldeles för fort, sen är 
man hemma i vardagen igen. Men det är verkligen ett minne för livet, så gör det mesta 
utav det!  
 



 
Droppen kom färdiga och ställdes upp i ordning utefter vilken patient som skulle ha det.  

För oss var ordningen inte så självklar. 
 

 
Morgonrapport på vad kontroller visat under natten och nya ordinationer. 



 
Blodtryckstagning med något äldre blodtrycksmanschett. 

 
 

 
Vi kom verkligen kineserna nära och blev hembjudna till några kinesiska studenter. 

Vi gjorde egna ”dumplings”, vilket är en traditionell kinesisk rätt.  
 
 

Skickar gärna fler bilder om ni vill se! 
 


