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Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte termin fem och var där totalt 13 veckor.  
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Som sjuksköterskestudent består utbytet av praktik förutom en vecka introduktion med 
swahililektioner och en vecka rapportskrivning. Jag hade fyra veckors praktik på medicinavdelning 
och fem veckor på kirurgiavdelning på Moi Teaching and Referral hospital. Därefter hade jag två 
veckors praktik inom primärvården på Mosoriot Subcounty Hospital. Praktiken inom primärvården 
var en kombination av kliniskt arbete och deltagande i ett projekt som elever som gick andra året på 
olika program utförde.  
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt 
program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig alla 
terminenens moment förutom terminstenta 
och omvårdnadsseminarium. På seminariet 
fick jag berätta om mitt utbyte och de 
erfarenheter jag fick där. Denna termin 
börjar man också skriva examensarbetet. Jag 
skulle rekommendera att innan man åker 
göra en planering med sin uppsatspartner så 
man kommer igång med arbetet.  
 
Hur många timmar praktik/studier hade du 
per vecka? 
Jag hade praktik 30 timmar i veckan. 
 
Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag hyrde ett hus tillsammans med fyra andra studenter från Linköpings Universitet. Vi hyrde av en 
svensk läkare som jobbar delar av året i Eldoret. Kostnaden var 2000kr i månaden/person.  
 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
I Kenya finns två nationella språk nämligen engelska och swahili. Engelska kunde jag sedan innan 
men inte swahili. Jag tog språklektioner under introveckan tillsammans med de övriga studenterna 
från Linköping. Lektionerna fick vi bekosta själva men jag kan verkligen rekommendera att ta 
lektioner. Även i fall jag inte kan ha några längre konversationer kan jag i alla fall presentera mig och 
förstå en del när andra pratar. Eftersom många patienter pratar swahili och rapporterna på sjukhuset 
tenderar att skifta mellan engelska och swahili är det bra att kunna lite. All undervisning på 
sjuksköterskeprogrammet är på engelska men på sjukhuset föredrar personalen ändå att tala swahili. 
Utöver dessa språk så talar alla sitt eget stamspråk och ibland kan patienterna endast detta.  
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Att komma ut till primärvården i Mosoriot är ett av de bästa minnena från praktiken. Personalen på de 
olika avdelningarna var väldigt välkomnande och delade gärna med sig av sin kunskap. Det var stor 
skillnad jämfört med sjukhuset. Under de två veckorna där fick jag förutom att träffa patienter även 
göra studiebesök och delta i fokusgruppintervjuer i den by där de andra studenterna utförde sitt 
projekt. 
 
Bästa minnet utanför praktiken är svårt att välja. Jag var ute på många utflykter på helgerna och 
Kenyas natur är helt underbar. Vi var på safari, åkte till sjöar, såg regnskogen och besteg berg. Jag kan 
inte välja ett ställe utan får säga att bästa minnet var att upptäcka Kenyas natur.  
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Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  
På sjukhuset finns det väldigt många elever. I ett vårdlag med en sjuksköterska är det cirka 6 
sjuksköterskeelever. Den typen av handledning man har med sig från VFU i Sverige, där 
sjuksköterska och student hela tiden har en dialog, existerar inte på sjukhuset här. För att lära sig 
rutiner och procedurer måste man hela tiden vara framåt och fråga. Många gånger är inte 
sjuksköterskorna så generösa med svar utan man är väldig beroende av andra elever. Detta har känts 
frustrerande vissa dagar då jag hemifrån är van att sjuksköterskorna vill lära ut. 
 
I vardagen generellt är det här med hur man värderar tid något som skiljer sig väldigt från Sverige. 
”Kenyan-time” är något som man ganska snabbt lär sig. Första dagen i Eldoret väntade vi 1,5 timme 
på flygplatsen på att en lärare skulle hämta oss men som aldrig kom. I Kenya värderar man inte tid 
som hemma utan allt är lite flytande, ungefärligt. Detta kan vara lite stressande ibland om man vill 
försöka hinna mer flera saker på en dag.  
 
 
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 Eldoret ett par dagar innan introveckan. Introveckan består av rundvandring på sjukhuset, 
ordna med studentvisum och swahililektioner. Därefter hade jag tid att orientera mig i staden. 
Eftersom praktiken inte började förrän andra veckan så tyckte jag räckte att komma några dagar innan.  
 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige? 
När man blir nominerad till utbytet i Kenya får man ett Linneus-Palme stipendium, vilket är 19 000kr. 
Detta täckte kostnader för vaccination, boende och flyg. Där utöver sökte jag andra stipendium och 
fick 6000kr. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
På introduktionsveckan fick vi träffa de lärare som organiserar utbytet och de hjälpte oss med att ordna 
studentvisum. Vi fick rundvandring på sjukhuset av de studenter som varit i Sverige året innan. Vi fick 
även träffa den lärare som skulle undervisa oss i Swahili. Utöver detta anordnades inget 
introduktionsprogram och vi hade inte faddrar.  
 
Är det någonting som du vill tipsa 
framtida utresande studenter om 
angående förberedelse eller 
studier? 
Jag skulle rekommendera att läsa på 
mycket om landet och kulturen 
innan. Det går inte att helt förbereda 
sig men då har man en liten 
uppfattning om vilka utmaningar 
man kan komma att möta. Eftersom 
terminstentan är några veckor efter 
man kommit hem från utbytet skulle 
jag rekommendera att ta med 
kurslitteratur och börja plugga lite 
under tiden där. Sen är det viktigt att 
göra upp en plan för examensarbetet, speciellt om man skriver med någon som inte åkt på utbyte. Jag 
gjorde en del förberedelser tillsammans med min kursare innan jag åkte, skrev en del under utbytet 
och sen bestämde vi sitta med det tillsammans när jag kommit hem igen.  
Sen rekommenderar jag självklart att passa på att upptäcka Kenya under den lediga tiden. Det finns så 
mycket att se och göra. Det är viktigt med balans mellan praktik/studier och ledig tid.  
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska saker…)? 
Från Clinicum fick vi med oss två ombyten sjukhuskläder. Personal på sjukhuset köper sina egna 
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arbetskläder och tvättar dessa själv. Jag 
tyckte att två ombyten var för lite 
speciellt eftersom vi inte hade 
tvättmaskin hemma utan fick lämna in 
tvätten. Jag hade med mig extra 
handsprit och handskar vilket var bra 
eftersom det är ont om detta på 
avdelningen. Handskar står sjukhuset för 
men ibland tar de slut och då är det 
skönt att ha med egna. Sen hade jag med 
engångsförkläde, som jag fick från 
Clinicum, vilket var väldigt bra att ha 
under morgonarbetet.  
Eftersom strömmen går ibland så kan 
jag verkligen rekommendera att ta med pannlampa. Det var den saken av alla ”bra att ha” prylar jag 
släpade med mig som jag verkligen hade nytta av.  
 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Att åka på utbyte till Kenya har varit en otrolig erfarenhet och jag skulle verkligen rekommendera 
andra att göra det. Det har varit jobbigt periodvis på många sätt. Dels är det lätt att jämföra 
vårdsituationen med Sverige och tänka på hur annorlunda vården varit med andra resurser. Patienterna 
ligger nästan alltid två i en säng. Ibland ligger de på madrass på golvet när det inte finns fler sängar. 
Många patienter ligger och väntar på att få ihop pengar för att överhuvudtaget kunna köpa den vård de 
behöver. Dels är det ett annat arbetsklimat på avdelningen där man som elev måste klara sig mer själv 
än hemma. Hemma har vi har handledare, det har inte studenterna här. Som utbytesstudent krävs då att 
man framåt för det finns ingen som berättar vad man ska göra. Det gäller att vara beredd på de 
utmaningar det kommer att vara innan man åker på utbyte till Kenya. Men trots att det varit 
påfrestande periodvis så rekommenderar jag det verkligen. Det är en erfarenhet man inte kan få på 
praktik hemma.   
 
Om du har några frågor eller vill veta något mer om utbytet eller Kenya så är det bara att 
maila. Jag berättar gärna. Min mail är marwe126@student.liu.se   
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