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Under termin 5 åkte vi, Frida och Linda, två sjuksköterskestudenter på utbytestermin till Nepal! 

Närmare bestämt till Kathmandu. Där spenderade vi 12 veckor av termin 5, varav 11 veckor hade vi 

praktik på sjukhuset Kathmandu Medical College – KMC. 

 

Under vår tid i Kathmandu hade vi som sagt praktik, men vi påbörjade även arbetet med vår C-

uppsats samt att vi påbörjade plugget inför vår terminstenta då vi skulle göra den när vi kom hem. Vi 

hade praktik måndag – fredag mellan 7-13. Placeringarna vi var på var ”surgery ward”, ”plastic ward” 

”high care medicin ward” samt ”medicin ward”, utöver detta fick vi även hospitera och se andra 

avdelningar som vi var intresserade av.  

När vi kom till Nepal var det två studenter från sjukhuset vi skulle ha praktik på som kom och mötte 

oss. De tog oss till vårt hostel som låg precis bredvid flygplatsen och hjälpte oss därefter att skaffa de 

nödvändigheter vi behövde. Mer mottagande än så var det faktiskt inte, vilket man hade kunnat 

önska! Nepal skiljer sig väldigt mycket från Sverige på alla tänkbara vis, därför hade det kunnat vara 

skönt med en trygg punkt att luta sig mot, men vi fixade det på egen hand! Vi var på plats en vecka 



innan praktiken började vilket var ganska skönt. Det behövdes lite tid för att hitta trygghet och vänja 

sig vid allt stoj och stim. 

En lugn morgon uppe i bergen med utsikt över Himalaya. 

Boendet fixade skolan och tydligen har flera studenter bott här tidigare. Vi fick beskrivit för oss innan 

avresa att det var ett enkelt rum, men det var nog att överdriva lite. Vi hade ett rum med tillhörande 

toalett. Allting var väldigt smutsigt och söndrigt, vi hade bara kallvatten och ingen möjlighet att 

stänga helt ut mot vägen. Därför kom det in väldigt mycket avgaser och smuts utifrån hela tiden och 

vi hörde trafiken och flygplanen väldigt väl. Detta var visserligen något vi vande oss snabbt vid och 

kändes mest jobbigt den första veckan. Vår hyra låg endast på ca 300kr i månaden, så man kunde 

gott och väl unna sig att sova på hotell någon helg ibland, vilket kändes väldigt lyxigt. Det bästa var 

att vårt hostel endast låg 100 meter ifrån praktiken vilket var otroligt skönt tidiga morgnar.  

Att vi inte kunde nepalesiska var ett litet hinder på vår praktik, då det bara är de som jobbar inom 

vården som kan engelska men knappt någon patient. Därför var det väldigt svårt att kommunicera 

med patienterna, men även en så enkel sak som att se vad det var för sängnummer kunde bli 

problem. I Nepal har man inte bara ett eget alfabet, man har även egna siffror som skiljer sig stort 

ifrån det vi är vana vid. Så det var inte alltid lätt när nepalesiska och engelska blandades i journalerna 

och man inte visste vem som var vem och vart varje patient låg. Även fast vi inte kunde kommunicera 

med ord så funkade det bättre än vad man kunde tro med kroppsspråk och en positiv attityd. Efter 

ett tag lärde man sig även att tyda nepalesiska siffror samt vanliga nepalesiska fraser.  



Att leva i Nepal var väldigt billigt, bara hyran var ungefär 1/10 del av vad den man får räkna med 

hemma. En maträtt låg ungefär runt 10 kronor och en påse popcorn runt 1 krona.  Det går alltså inte 

åt så mycket pengar, förutom när man gör utflykter och ägnar sig åt shopping. Innan vi reste fick vi 

även ett stipendium på 19 000kr från Linneus-Palme stiftelse, så med en blandning av det och CSN 

klarade man av ekonomin bra.   

En av många Dal-Bhat luncher på ”The mess” + en helig buddhistisk plats. 

När självklara saker inte alls fungerar som de ”ska” blir man lätt frustrerad och stressad. Och sådana 

saker möter man överallt i Nepal; både på praktiken, utflykter och när man pratar med folk. På 

praktiken var det absolut mest frustrerande hur dålig hygien det var. Att det var bristande 

användning av handsprit, handskar och att varje sak skulle användas till den inte fungerade längre.  

Vi hade även svårt att planera, då nepaleserna själva inte var så strukturerade. Vi fick vårt schema 

först efter tre veckor, och då var allt ungefärligt, vi fick ta det som det kom. Det fanns knappt några 

tidsangivelser på någonting; inga busstidtabeller, inga arbetstider som följdes och när man bestämde 

tid för att träffas kunde de vara en timme sena. Detta kunde vara mycket frustrerande då man fick 

vänta mycket och ofta. Men det löste sig alltid. Bussen kom till sist och likaså gjorde den som skulle 

ta över efter ens skift.  

Några saker som vi har tyckt varit bra att ha med oss/eller önskar att vi hade haft med oss är: 

o Handskar till praktiken 

o Varma kläder (då det under vintern blir svinkallt om natten) 

o En hårddisk fylld med filmer och serier som lite kvällsunderhållning 

o Handsprit (!!!) 

Mycket som vi tog med är saker som man lika gärna kan köpa här, dessutom för en mycket billigare 

peng. Men det som vi nämnt ovan är riktiga life savers. 



Väl hemma kunde vi tillgodoräkna oss i princip allt förutom terminstentan som vi missat. Detta 

genom att vi spenderade så mycket tid på praktiken i Nepal men även genom två rapporter som vi 

skrivit.  

Vi fick med oss många bra och fina minnen hem ifrån Nepal, men några av de absolut bästa var när vi 

åkte paragliding i Pokhara, när vi fick vara med under ett kejsarsnitt samt all god nepalesisk mat och 

frukt vi fick njuta av.  

Nöjda efter ett lyckat kejsarsnitt!               Snart nere efter en paraglidingtur. 

Trots att det har varit mycket jobbiga stunder under utbytet, så har det varit fantastiskt kul och vi har 

lärt oss massvis under våren. Framförallt om oss själva, man har utvecklats väldigt mycket som 

person. Att åka på utbyte till Nepal är något vi varmt rekommenderar! 

 


