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Hej,  

Jag heter Tony och läser till läkare vid Linköpings 
Universitet. Jag gjorde en utbytestermin till Shanghai 
Jiaotong University i Kina hösten 2011. Under hösten gjorde 
jag min kliniska tjänstgöring, med 8 veckors internmedicin 
och 4 veckors ortopedi vid Renji East Hospital, som är ett av 

många sjukhus som Jiaotong University har kopplat till sig. 

Under min vistelse i Shanghai ordnade univeristetet där 
boende åt mig i deras studentbostäder som ligger på 
sjukhuset. Jag fick ett ”standard hotellrum” av mer 
vandrarhemsliknande standard på en inredning som för 
många år sedan var ganska fräsh. Men 2 sängar och ett eget 
badrum plus tv, förvaringsutrymme och skrivbord med inte 
snabbt men gratis internet gjorde boendet ganska behagligt. 
I mitt fall så fick jag inget ”dörrkort” vilket gjorde att jag var 
tvungen att vara hemma senast midnatt för att komma in, 
dock finns det dygnet runt en tjänstgörande vakt som kan 
öppna om man kommer senare men tror inte det uppskattas 

om man allt för ofta väcker dessa då de ofta sover under natten.  

Städning och sängkläder ingick, men fick säga till om man ville ha 
nya sängkläder. Jag tvättade mina kläder för hand, men hört 
rykten om att det finns en tvättmaskin i huset där man kan be 
städpersonalen hjälpa en med tvätten men ej något jag 
utforskade. Då klimatet i Shanghai under slutet sommar början 
höst är väldigt fuktigt så finns en torkyta på taket där man kan 
hänga tvätt under tak för att det ska torka bättre. Något som 
starkt rekommenderas då jag fick tvätta om mina kläder första 
gången då jag hängde upp dessa på rummet (var fortfarande 
fuktiga 2a dagen och började lukta...) 

 I och med utformningen av termin 9 så kan man ganska fritt 
välja bland de olika internmedicinska grenarna och kliniska 
koordinatorerna vid Renji hospital var välidgt hjälpsamma och 
det finns stor möjlighet till att kombinera de olika kurser man 
själv vill. Jag gjorde 4 veckors klinisk praktik vid kardiologen, 2 
veckor gastroenterologi och 2 veckor endokrinologi. Jag kan 
starkt rekommendera kardiologi och gastroenterologiska avdelningarna då jag fick väldigt bra 
handledning vid dessa två och båda är relativt ledande avdelningar vid Renji hospital. 



Vid starten av varje ny placering möter kliniska koordinatorn upp dig och tar med dig till respektive 
avdelning och introducerar dig till din ansvariga läkare på avdelningen, oftast den som är bäst på 
engelska. 

Klinisk tjänstgöring är ganska flexibel och jag spenderade ganska mycket tid på klinikerna, en vanlig 
dag brukade inledas med morgonmöte och överlämning samt rapportering från gårdagens nattjour. 
Efter det börjar de olika teamen ronda. Beroende på vilken avdelning/ansvarit läkare börjar ronden 
olika och tar olika lång tid, men den generella bilden jag fick var att internmedicinska specialliteer tar 
lite längre tid på sig att ronda. Efter ronden påbörjar man dagens arbete, beställer labbprover 
(provsvaren går ansvarig ”underläkare” oftast igenom innan morgonmötet så att man är förberedd 
inför ronden), röntgen och övriga undersökningar. Även mycket fri tid finns för självstudier under 
denna tid. Vid intresse fanns det möjligheter att gå och kolla på PCI, kardiologiska ablationer, 
pacemakeroperationer, etc. beroende på intresse.  

Lunch innebär ofta att läkemedelsrepressentanter bjuder på lunch och ber någon ansvarig läkare vid 
avdelningen hålla i en mindre föreläsning i klinikens grupprum. Dessa hålls nästan alltid på kinesiska 
men text kan finnas på engelska. Annars kan man äta på sjukhusets resaurang som har billig lunch 
från 6 yuan (ca 6 kr) per måltid och uppåt. Är man trött på sjukhusmaten kan man baraa gå ut tvärs 
över gatan, ca 500 meter till ett större shoppingcenter för större utbud av mat. Annars bor man 
ganska centralt och otroligt stort utbud finns inom kort avstånd. 

Eftermiddagen är ganska fri, beroende på intresse men inget speciellt brukar hända, liksom 
förmiddagen finns möjlighet till att gå på olika undersökningar/mottagningar mm. Beroende på 
avdelning finns innan slutet av den normala arbetsdagen vid 4 tiden på eftermiddagen en 
eftermiddagsrond, en snabbrond med lite kontroll och uppföljning inför kvällsjouren börjar. 

Kvällen kan spenderas om så vill på avdelningen, dock drivs den oftast av en underläkare och 
läkarstudent, beroende på avdelningens storlek finns det en bakjour på huser alternativt hemma. 
Problemet i detta fall kan vara språket då det inte är säkert att dessa personer är medicinskt 
engelsktalande.  

I mitt fall så är mina föräldrar från Kina och jag talar flytande mandarin, något som kan vara ett 
problem för andra då rond och journaler är på 
kinesiska.Även labbraporterna är på kinesiska, men dock 
så finns vid vissa (inte alla) en internationell förkortning 
på vad det är för prov. Dock hade även jag problem med 
språket då dels medicinsk terminologi men även 
dialekten plus att jag inte är speciellt duktig på att läsa, 
glömt för mycket sedan jag slutade läsa kinesiska. Så 
språket är en stor barriär vid klinisk tjänstgöring i Kina, 
men med eget initativ och engagemang förklarar gärna 
handledaren och hjälper till. Ett tips är att man kan be 
kliniska koordinatorn om en läkemedelsbok (liten 
pocketbok på rekomenderade läkemedel med både kinesiskt och biokemiskt namn) och be 
studenter/läkare att hitta läkemedel åt dig så att man vet vad patienterna behandlas med. 



Något som är ganska fustrerande är hur det kinesiska sjuksystemet utvecklats i Shanghai, då 
privatpersoner med och mer stämmer sjukhus i rättstvister har man blivit strängare med vad 
studenter får göra på sjukhuset, speciellt under min ortopediplacering. Jag blev väl omhändetagen 
men fick inte göra speciellt mycket aktivt, dock fick jag vara med under väldigt mång operationer och 
kolla på vid sidan av. Vid vissa avdelningar är de lite mer fria, bl.a. under min praktiv på 
gastroenterologen fick jag både prova på ultraljud buk under handledning, bukpunktion och tappning 
på ascites och försöka orientera mig med ett gastroskop.  

Studie och kliniktid är ganska fleibelt beroende på hur man vill disponera den, men då målet med 
min resa var att lära mig mer om kina och sjukvårdsystemet där spenderade jag ganska mycket tid på 
avdelningarna (dock mycket tid med att prata med läkarna/studenterna). Självstudier beroende på 
behov för att täcka terminens teoretiska kunskaper varierar. Men i mitt fall blev det ca 35-40 timmar 
i veckan kombinerat, då man ofta kan läsa under klinisk tid då läkarna arbetar och inte har så mycket 
tid att hjälpa och förklara. 

Ekonomiskt så kostar det (i mitt fall) ca 8’000 kr för flygresa, ca 1’000 kr för visum. Boendet är gratis i 
då det betalas av universitetet och lokaltrafiken är billig. Maten om man äter enbart på skolar kan 
man få för 15 yuan om dagen (ca 3 för frukost, 6 lunch och 6 yuan för middag) om man vill komma 
undan billigt. Men Shanghai är annars en relativt dyr stad att leva i från kinesisk synvinkel men ändå 
billigare än Sverige. Så totallt är kostnaden för en termin i Kina mindre än en termin i Sverige, dock 
tillkommer konstnader för ”tillval” om man väljer att äta ute, resa etc.  

Omhändetagandet från universitetets sida  är väldigt bra, de möter upp dig vid flygplatsen och kör till 
sjukhuset, där man visas runt. På plats finns det som jag nämt innan en klinisk koordinator som tar 
hand om dig och hjälper dig med allt när du är på sjukhuset. 

Helhetsintrycket jag fick var att kinesiska sjukvårdsystemet som helhet fortfarande har en bit att ta 
igen för att komma upp i svensk standard, men då ekonomiska situationen i Shanghai utveckas med 
otrolig hastighet överträffar dessa sjukhus ibland svenska med avseende på undersökningar som 
finns tillgängliga för de som kan pengar eller kontakter. Rekommendationer avsende studenter som 
ska åka till kina är att som vanligt förbereda sig inför de olika kliniska blocken, en stor skillnad är dock 
att man ej har teoriblock eller föreläsningar 
inplanerade (finns föreläsningar för de kinesiska 
studenterna som man kan delta på etc.) vilket gör att 
man ej har en inläsningsperiod mellan blocken som 
man har annars när man är i Sverige. Så tips är att i 
god tid före läsa på, då får man som alltid mer ut från 
den kliniska placeringen. 

Jag skulle rekommendera utbyte till Shanghai, för att 
det är en otrolig stad att bo i och uppleva. Men från 
ren klinisk och utbildningsperspektiv så är det mycket 
bättre att stanna kvar i Linköping. Men det är ett val 
som man får göra, att uppleva en ny stad, kultur och 
sjukvårdssystem på bekostnad av kliniska 
erfarenheter. Då det ofta är kliniska placeringar som 
inte återkommer så blir det lite luckor i kliniska 



erfarenheter men saker man till stor del kan ta in genom självstudier.  


