
 
 

 

 
 
 
Reserapport från Japan 
 

1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet, termin 8 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Saitama Medical University. 
Detta universitet ligger i den lilla staden 
Moroyama i Saitama prefekturen vilken är 
ungefär en timme utanför Tokyo, Japan 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du 
där? 
Min praktikperiod varade 6 veckor på 
sommaren mellan termin 7 och 8,  

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Klinisk placering på sjukhuset. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt 
program?  
Kirurgiplaceringen, 4 veckor.  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Omkring 30-40 timmar i veckan. Detta innefattar både klinisk placering samt egenstudier.  

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde på dormitoriet Lavender. Detta, som så mycket annat, anordnades av Saitama 
University. Lavender ägs av ett mycket trevligt japansk par och man bor som i korridorsrum 
med egen toalett och dusch. Rummet är totalt omkring 15m2 och man delar kök med de 
andra på sin våning. Korridorerna är könsseparerade så att ena flygeln är herrar och andra 
flygeln är damer.  

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det 
ett problem?  
Nej. Japanska är ett mycket komplext språk och 
jag hade endast haft tid att lära mig vissa 
hälsningsfraser och ord. Självklart ledde det till 
viss problematik på praktiken då endast 
professorerna och vissa läkare pratade engelska. 
Dock så försökte alla så gott det gick och var 
väldigt entusiastiska med att både lära sig 
engelska och att få mig att förstå japanska. Viss 
tid under praktiken hade jag även en handledare 
som var väldigt duktig på engelska och lärde mig 
massor! 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Oj vad svårt, det var mycket som var bra med 
utlandsstudierna. Jag måste dock ändå säga att 
det bästa minnet är när vi åkte till Mt Fuji. Det var 
en fantastisk upplevelse att vara där och se den 
fenomenala naturen och att få vandra på en aktiv 
vulkan, det har jag aldrig gjort förut! Under stor 
del av hajken på berget så var jag ackompanjerad Jag och professor Fujimaki på väg 
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av Professor Fujimaki-sensei som är en mycket trevlig och excentrisk neurokirurg. Han är 
ansvarig för Saitamas utbytesprogram och vi pratade både om studier, neurokirurgi samt 
historien kring mt Fuji! Det var både intressant och väldigt trevligt.  

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 
På praktiken var det framförallt den interna hierarkin som jag upplevde som svårast att 
hantera. Eftersom Sverige är ett land där vi till stor del saknar tydliga regler i hur man ska 
förhålla sig till de med högre ”status” än sig själv så kände jag ibland att även om jag ville väl 
så gjorde jag fel. Att hälsa på rätt personer i rätt ordning, buga, inte ta i hand, mycket sådana 
saker gjorde jag fel och jag kände ibland att jag gjorde bort mig. Dock är det viktigt att 
påpeka att den enda personen som blev frustrerad av detta var jag själv. Kollegorna på 
arbetsplatsen är så vänliga och artiga att de aldrig skulle säga om jag gör fel eller bli 
irriterade. Så länge man är öppen med att man inte riktigt har full koll på alla normer så 
försöker dem lära dig istället. Utanför praktiken är det framförallt språket som var svårast att 
hantera. Den yngre generationen i Japan försöker lära sig mer engelska medan de äldre inte 
talar engelska alls, detta leder till att många konstiga situationer som kunde ha undvikts om 
kommunikationen varit bättre. Det hjälper dock att använda kroppsspråk och vissa inövade 
fraser. Jag är allergisk mot mycket födoämnen, framförallt jordnötter, vilket gjorde att jag var 
tvungen att kommunicera på ”japanska” för att få fram att jag inte kan äta vissa saker. Det 
var svårt i början men när jag tillslut fick till uttalet så blev det lättare och lättare.  

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Vi var tvungna att komma helgen innan skolstart men fick dock stanna efteråt, så jag 
stannade totalt 2 veckor efter att vi var klara med praktiken. Enligt mig var det ideal. Jag 
lärde mig mycket om landet och kulturen och hur saker fungerar så att när jag väl hade 
”ledig” tid kunde utforska vissa specifika saker. Detta underlättade när jag fick besök de sista 
2 veckorna och vi reste runt i landet litegrann. Jag hade inte velat ändra på något.  

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Eftersom själva praktiken varade i endast 4 veckor och man får en summa pengar av Saitama 
så gick det inte åt så jättemycket pengar. Dock så 
valde jag att köpa mycket saker, souvenirer och 
upplevelser, så det gick nog mer pengar än vad det 
kunde ha gjort om man levde ”snålare”. Jag kände 
dock för att passa på, inte ofta som man är i Japan 
och kan pröva olika restauranger och sevärdheter 
m.m. Så självklart gick det åt mer än om jag hade 
gjort dem 4 veckorna i Sverige men det var det värt!  

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Mottagandet i Saitama var helt otroligt, jag kände 
mig som en kunglighet. Japanerna är så fruktansvärt 
duktiga på att göra så man känner sig välkommen 
och de är fantastiska värdar/värdinnor. Det fanns en 
väl utvecklad fadderverksamhet med väldigt 
engagerade faddrar. Första dagen har man en 
välkomstmiddag/ceremoni där rektorn för 
programmet och andra viktiga personer var med. 
Det var massa mat och de japanska faddrarna hade 
satt ihop ett framträdande och gav presenter till 
oss. Sverigegruppens faddrar, Saori och Toshi, är de 
studenterna som kommer till Sverige nu i april. Dem 
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var mycket engagerade i att jag och Sara, den andra studenten från Sverige, skulle ha det bra. 
Vi gjorde mycket tillsammans och de anordnade middagar och utflykter. Man kan verkligen 
inte önska sig mer av en fadderverksamhet än den de har vid Saitama. Det var helt 
fantastiskt! 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Ha med dig presenter, och när du tror att du packat tillräckligt med presenter, packa några 
till. Det behöver inte vara flashigt eller dyrt utan det handlar mer om gesten. Det tillhör 
kulturen i Japan att man byter presenter, som gärna ska vara fint inslagna. Presenterna kan 
gärna vara ätbara, detta är ofta ett plus! Mumin är också väldigt uppskattat medan 
kökshanddukar med dalahästar inte är lika uppskattat eftersom de redan har fått typ 180st 
sådana.  
Något annat som man gärna kan göra är att försöka lära sig lite japanska. Det krävs inte 
mycket för att handledare och faddrar ska bli väldigt imponerade och det underlättar 
verkligen det vardagliga livet om man kan några få fraser. 
Det sista är att inte vara nervös för något. Allt är superfint anordnat, ingenting är lämnat till 
slumpen. Det är verkligen bara att åka med! 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Ha med dig finkläder till välkomstmiddagen. Är du kille är det lika bra att bara packa 
kostymen, det gjorde inte jag och kände mig underklädd. Det är många viktiga personer vid 
välkomstmiddagen och det tas fotografier och 
man håller ett litet tal så det är lika bra att slå 
på stora trumman.  
Sjukhuskläderna måste man ha med sig själv. 
Jag hade med mig både bussaronger och 
byxor samt läkarrock. Det tyckte jag 
fungerade bra.  
Som sagt tidigare, presenter. Det är även 
uppskattat att ha med presenter till 
klinikchefen och den som är din 
huvudhandledare.  

16. Skulle du rekommendera andra att åka på 
utbyte till denna plats? 
VERKLIGEN! Jag saknar Saitama massor och 
hade jag chansen skulle jag åka tillbaka dit 
igen! Det är en chans att se ett land från ett 
helt annat perspektiv och uppleva en helt ny 
kultur. Japan skiljer sig väldigt mycket från 
Sverige och det har berikat mitt liv att jag har 
haft chansen att få vara där under en så lång 
period!  

17. Övrigt: 
Watashi wa peanuts arerugi des (Jag är 
allergisk mot jordnötter).  

 
 

Toshi och jag turistar vid Asakusa-
templet i Tokyo 


