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Reserapport efter utbytesstudier – Rasmus, LÄK T 9, sommar 2013 
 

 
Bild 1: Jag och Dr. Nakamura på ortopedisk mottagning. Notera att nästa att alla 
mottagningsrummen sitter ihop med en korridor (till vänster om mig i bild)! 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet, Termin 9 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Saitama Medical University, Japan, Moroyama 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Sommaren mellan termin 8 och termin 9. Total utbytestid var 4 veckor men jag tog tillfället i 
akt och blev kvar 3 veckor efter utbytets slut i landet och reste runt. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Utbytet bestod av 4 veckor praktik på Ortopediska klininiken i Moroyama. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag tillgodoräknade mig 4 veckor ortopedipraktik som annars skulle lästs under termin 9. 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Uppskattningsvis spenderade jag 25-30 timmar i veckan på kliniken i någon form. Praktiken 
bestod till stor del av att vara på olika operationer – men också en del mottagning och 
avdelningspraktik. Kliniken var väldigt lyhörd och det var inget problem att själv komma med 
idéer om vad man ville göra på praktiken. Ett exempel på detta var att det gick alldeles 
utmärkt att åka till grannsjukhuset där den akuta ortopediverksamheten höll till. 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Saitama Medical University ordnade med bostad på sjukhusområdet i en länga där alla de 
andra utbytesstudenterna bodde (totalt var vi 10 stycken). Köket där delades av alla men det 
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var aldrig något problem då det användes ganska sällan. Oftast åt vi lunch i sjukhusets 
kantina och middag tillsammans med andra studenter på någon restaurang. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag lärde mig en del grundläggande fraser och grammatik innan jag åkte och köpte en crash-
course-bok där när jag kom dit – och jag tyckte att det var väldigt skönt att ha det med mig! 
Det blev otroligt lätt att säga något på japanska och komma närmre folket – även om det var 
väldigt enkla ord/meningar. Engelska var inte alltid helt lätt att kommunicera med – men de 
flesta läkarna på kliniken var hyggliga på det. Dock skall man inte utgå ifrån att bli förstådd 
med endast engelska i bagaget. Ett mycket bra skäl att plocka på sig lite japanska innan man 
åker dit! 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Den sociala situationen med alla de japanska studenterna var utan tvekan det absolut bästa 
med hela programmet! (även om tiden på sjukhuset också var mycket rolig!) Programmet  
engagerar nära 20 japanska studenter varje år som är värdar för inresande internationella 
studenter. Mottagandet vi fick var helt otroligt! Majoriteten av fritiden umgicks vi med de 
japanska studenterna – i antingen organiserad form innanför utbytesprogrammets ramar 
(som en weekend till ett spa vid Fuji) eller spontant (många middagar på trevliga japanska 
restauranger!) 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Samhälle. Att inte kunna språket och inte riktigt veta om kommunikationen fungerar var 
ganska jobbigt. Även om någon sade ”ja” på en fråga betyder inte det nödvändigtvis att 
personen i fråga förstått frågan, och det var en källa till frustration ibland. Däremot var alla 
(och då menar jag ALLA) som jag träffade otroligt vänliga och omhändertagande – trots att 
den verbala kommunikationen emellanåt kunde halta. Ett exempel från praktiken var tydligt 
varje tisdagsmorgon när hela kliniken hade patientrond i 2h då alla inneliggande patienter, 
planerade operationer och utförda operationer drogs på konferens. Det höga tempot och det 
faktum att det var på japanska gjorde att det också var jobbigt att inte förstå något annat än 
röntgenbilderna på patientfallen. Givet det höga tempot på de mötena finns inte alltid tid 
eller personer att översätta allt som sades. 
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Bild 2: Shun, jag, Ayumi och Katarina på Shonan beach vid Enoshima ca 1 h från Tokyo 
 

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 japan 1 dag innan utbytet började – på söndagen – och möttes i Tokyo av mina 
två värdstudenter Ayumi och Shun. Jag upplevde att det var skönt att bara få landa i 
tidszonen och värmen (det var väldigt varmt och fuktigt där, ofta kring 35 grader Celsius)! Det 
var möjligt att åka dit ännu tidigare om jag hade velat men jag tyckte att en dag i förväg 
räckte eftersom jag skulle vara kvar 3 veckor efter utbytet. Det var skönt, tyckte jag, att ha 
fått lite koll på landet under utbytet innan jag planerade de 3 sista veckornas resa. 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 
Detta utbyte är väldigt välorganiserat och generöst. Förutom att Saitama Medical University 
betalar resan till och från Japan ordnar de även med boende, upphämtning på flygplats, 
många tillställningar under utbytets gång, en lånemobiltelefon (som kostade skjortan att 
ringa och dock! Haha!) bidrar även med ca 4000 SEK i fickpengar väl på plats! Jag hade sedan 
tidigare sparade pengar för att resa efteråt – och endast en liten del av detta gick åt under de 
fyra utbytesveckorna.  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Väldigt bra! Vi blev otroligt väl omhändertagna av både fakultetspersonal och de japanska 
studenterna. Den första veckan var helt späckad med schemalagda aktiviteter på kvällarna 
och de resterande veckorna blev det efterhand! 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 

a. Lär dig lite japanska innan du åker dit. Det kommer att vara till stor hjälp/behållning! 
b. Jag tog med för mycket packning. Hade jag åkt dit igen hade jag packat mycket lättar. 

Mycket kan anförskaffas på plats om man upptäcker ett behov (om man nu är lagd åt 
konsumtionshållet!)  

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 

a. Fysiska gåvor är alltid bra att ha med! Jag och Katarina som jag var där med (samma 
klass) tog med kylskåpsmagneter, nyckelringar, grytlappar, godis mm som var 
karaktäristiskt för Sverige – och det var uppskattat. Storleken spelar ingen roll – utan 
det viktiga är tanken! 

b. Packa kläder efter klimat. Saitama är varmt på sommaren! 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Absolut! Sök detta utbyte! Det är en chans att få en inblick i inte bara japansk sjukvård men i 
hela den japanska kulturen. Detta var det i särklass bästa sommarlovet jag hittills haft! 

17. Övrigt: 
Se punkt 16 igen! 

 
 


