
 
 
Reserapport efter utbytesstudier vid Saitama Medical University, Japan 
Katarina, LÄK T 9, sommaren 2013 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Saitama Medical University i Moroyama (en timme med tåg norr om Tokyo) i Japan 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte sommaren före termin 9 och var där fyra veckor för själva utbytesprogrammet plus 
två veckors resande på egen hand. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Saitama Medical University (SMU) anordnar årligen ett sommarutbytesprogram i vilket 
Linköpings Universitet representeras av två läkarstudenter. Jag åkte dit för min kliniska 
praktik i ortopedisk kirurgi. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Klinisk praktik i ortopedi 4 veckor. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Hur många timmar man spenderar på sin klinik varierar väldigt mycket beroende på vilken 
klinik man placeras på, med andra ord vilken termin man går när man åker dit. På ortopeden 
vid Moro Hospital tillbringade vi ungefär 30 timmar i veckan, varav vi var på operation den 
största delen av tiden. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Utbytestiden är fantastiskt välordnad på alla plan. Alla utbytesstudenter som deltog i 
sommarutbytesprogrammet var inkvarterade på ett ”dormitory” på sjukhusområdet, typ 
korridorsrum. Vi hade alltså varsitt rum med balkong, airconditioning (guld värt!), säng, 
skrivbord och eget badrum med ett litet badkar och toalett. Enkla kök fanns på varje våning 
och så hade man kylskåp på rummet. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde inte japanska när jag åkte och ingen förväntade sig att jag skulle kunna det heller. 
Engelskakunskaperna i Japan är inte jättebra, men läkarna på ortopeden gjorde sitt bästa för 
att förklara och svara på frågor. Språkbarriären kanske gör det svårt att delta i 
avdelningsarbete, men vi valde att tillbringa största delen av tiden på operation där det inte 
gjorde så mycket att man inte kunde konversera. Det är såklart mycket uppskattat och 
användbart att kunna några fraser på japanska, men man överlever fyra veckor med 
kroppsspråk och god vilja.  
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Detta utbyte är otroligt välorganiserat och det är lite som att åka på läger i fyra veckor – 
mycket som händer, många middagar och sociala tillställningar och dessutom ett tredagars 
seminarium på ett hotell i närheten av Mt Fuji. Det allra bästa var att integreras med 



 
japanska studenter, vilket gav oss möjligheten att uppleva Japan ”inifrån”. Våra värdar (de 
studenter som kommer till Sverige) var fantastiskt snälla – mötte oss när vi anlände, tog oss 
till de bästa restaurangerna, bjöd med oss till olika fritidsaktiviteter och spenderade en helg 
med oss för sightseeing. Dessutom arrangerade jag och en av mina värdstudenter en 
bestigning av Mt Fuji under min sista helg i Japan. Det är verkligen ett fantastiskt minne! 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Att inte kunna språket kan förstås vara frustrerande, både socialt och på klinik. 
Utbytesprogrammet är dock till stor del för att de japanska studenterna ska träna på sin 
engelska, så tanken är att vi ska konversera på engelska under hela utbytestiden. Eftersom 
inte heller det är vårt förstaspråk kan det förstås bli uttröttande, men det gick ju ändå bra. 
Sen är dessa fyra veckor väldigt intensiva socialt och intrycksmässigt, men det är ju också det 
som gör det roligt. 
 

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 var i Japan för privat resande under drygt en vecka före utbytesprogrammet startade. Det 
var bra för att kunna acklimatisera sig och inte vara jetlaggad när allting satte igång.  
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Utbytet finansieras av SMU och som stipendiat får man flygresa, boende, matkuponger och 
fickpengar betalt. Dessutom organiseras en del officiella tillställningar för oss och våra 
värdstudenter gjorde enormt mycket för oss. Beroende på vad man väljer att göra under 
sin/sina lediga helger kan man nog säga att utbytet är helt gratis och man behöver knappast 
några extrapengar för att åka. CSN kommer ju retroaktivt som en del av höstterminen. Lite 
extra pengar kan ju ändå vara kul att ha till några utsvävningar, för att ”man är ju ändå i 
Japan”. Japan var dock inte alls så dyrt som alla fick mig att tro innan jag åkte dit.  
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet vid SMU är helt oslagbart. Alla vill vara din vän och alla är väldigt välkomnande 
om man vill delta i fritidsaktiviteter såsom badminton, karate osv. Utbytets lokala 
samordnare var hur bra som helst och alla som arbetar med utbytesprogrammet är väldigt 
engagerade och hjälpsamma. Ett mottagande kan verkligen inte bli bättre!  
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Det är ju alltid bra att vara påläst inför en klinisk placering. I övrigt kan det vara användbart 
att kunna några enklare fraser på japanska. Annars kan jag inte komma på att man behöver 
förbereda sig på något sätt alls! 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Kängor om man vill upp på Mt Fujis topp! Jag var oerhört glad att ha med mina  I övrigt 
krävs att man har med sig läkarrock/scrubs för praktiken eftersom detta inte tillhandahålls av 
sjukhuset. 
Det tillhör japansk tradition att ta med sig gåvor till någon man besöker för första gången. 
Det är därför oerhört bra om man kan köpa med sig enkla souvenirer från Sverige, typ 



 
muggar, nyckelringar, pepparkakor, ahlgrens bilar, prylar med sverigemotiv… Hellre fler än 
färre, eftersom det finns många människor att tacka för detta utbyte. 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Utan tvekan! Det är bland det bästa jag gjort i mitt liv! Jag har minnen för livet och har fått 
uppleva/upptäcka Japan på ett unikt sätt! Det är ett nära oslagbart utbytesprogram! 
 

 

 
Jag tillsammans med våra närmaste handledare på ortopeden, Dr Kono och Dr Nagakura, samt 
Rasmus som var den andra studenten från Linköpings Universitet på sommarutbytet 2013. 
 
 
Jag fick möjlighet att träna karate tillsammans med SMU karateklubb – 38 grader varmt och hög 
luftfuktighet gjorde det till en extra exotisk upplevelse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Det japanska sättet att skapa fotominnen…  

 


