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Vilken termin åkte du och hur länge var du där?

Jag åkte i termin 5 till Eldoret som ligger I Kenya. Utbytet varade i 13 veckor men jag åkte från 

Sverige två veckor tidigare för att resa och för att hinna vänja mig lite vid Eldoret innan själva 

praktiken började. Det var en vecka med swahililektioner, elva veckor praktik och en vecka 

rapportskrivande.

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?

På Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) gjorde jag totalt elva veckor praktik. Fyra veckor på

medicinavdelningen, fyra veckor på kirurgavdelningen och en vecka på en mottagning. Förutom 

praktiken på MTRH gjorde jag även två veckor så kallad “COBES II” på Mosoriot Health Care 

center. Detta var som en vårdcentral där jag fick rotera på de olika avdelnigarna där, samt 

besöka mindre hälsostationer i de små, närliggande byarna, och även träffa invånarna där. COBES

är en egen kurs som olika proffessioner läser tillsammans, som till exempel 

sjukskötersestudenter, läkarstudenter, dietister och fysioterapeuter. Utöver praktiken skrev jag 

även en rapport och påbörjade examensarbetet tillsammans med min studiekamrat som var 

hemma i Sverige. 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Med praktiken och rapporten kunde jag tillgodoräkna mig allt det som mina kurskamrater i 

Sverige läser under terminen, förutom terminstentan och ett deltagande under ett 

omvårdnadsseminarium där jag berättar om min tid i Kenya är även obligatoriskt. 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka?

Praktiken var 30 timmar i veckan vilka fördelades måndag till torsdag, förutom under COBES då 

jag gick måndag till fredag. Utöver praktiken lade jag ned tid på kvällarna med övriga studier.
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Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 

Kostnad?

Jag och min kurskamrat Martina (som jag hade all praktik tillsammans med) bodde tillsammans 

med tre läkarstudenter från HU i ett hus som vi hyrde av en svensk läkare som är i Eldoret i 

perioder och arbetar. Vi hade fått tips innan om ett guesthouse (Jane's guesthouse) där tidigare 

utbytesstudenter från Sverige bott, men fick även tips om detta via lärarna på HU International. 

Det var lite billigare hyra än Jane's guesthouse och ligger i ett lugnt och trevligt område som 

kallas Elgon view, så vi valde att bo där. En nackdel var dock att det inte fanns tillräckligt med 

rum för alla oss fem, så fyra av oss fem delade rum under hela vistelsen. Priset var 2000 kronor i 

månaden, då även vatten, el och internet tillkom. Det arbetade två vakter där dygnet runt, så det 

kändes väldigt säkert och bra. En annan nackdel var att det inte fanns tillgång till tvättmaskin 

vilket innebar att vi fick lämna in våra scrubs på ett sjukhus bredvid MTRH, där de tvättade åt oss 

utan kostnad.  

Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 

I Kenya är det officiella språket engelska och deras andra stora språk är swahilin som de allra 

flesta föredrar att prata framför engelskan. Därtill finns det ytterligare 42 språk, ett språk till varje

tribe. Jag kunde ingen kiswahili innan jag kom till Kenya men till självkostnadspris hade vi 

lektioner då en lärare kom till oss fyra heldagar och undervisade, den första veckan. Detta var 

väldigt roligt och jag tyckte att det kändes viktigt att kunna iallafall de vanligaste och basala 

fraserna och orden som man kan tänkas behöva använda när man pratar med patienter på 

sjukhuset som inte kan någon engelska, eller föredrar att prata swahili. Jag klarade mig bra med 

engelskan förövrigt, men ibland var det frustrerande när vårdpersonal eller studenter pratade 

swahili fastän man bad dem att prata på engelska. Till exempel överrapporteringarna var ofta på 

swahili eller en blandning av engelska och swahili. Bad man dem ta det på engelska gjorde de 

oftast det men inte alltid. Då fick vi helt enkelt fråga oss fram efteråt.

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

På helgerna var vi alla fem studenter ofta ute på utflykter och äventyr som safari och vandring. 

Det var underbart att se all vacker natur eftersom Eldoret är en stad med mycket bilar och 

avgaser. Jag upplevde det som nödvändigt att få koppla av på helgerna och tänka på annat än 

praktiken, eftersom det var så mycket intryck och ofta ganska jobbiga upplevelser man stötte på. 

Av praktiken skulle jag säga att de två veckorna på COBES var de allra bästa, utan tvekan. Jag 

lärde mig jättemycket där, fick ett fantastiskt bemötande av personal och studenter och fick även 

utföra mer sjuksköterskeuppgifter än på sjukhuset, där det blev mer undersköterskejobb och inte 

så mycket medicintekniskt. Av vår privata tid tycker jag att nationalparken Masaai Mara och 
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bestigningen av Mount Elgon var roligast. Det finns så otroligt mycket att se och uppleva!

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om 

ett exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället.

Det som påverkade mig allra mest under praktiken var patientbemötandet och all den misär som 

jag fick uppleva på medicin-och kirurgavdelningen. Patienterna är ofta väldigt, väldigt sjuka och 

det är trångt och extremt smutsigt. De delar sängar, två och två, och det är inte alltid det finns 

tillgång till rena lakan. Det var frustrerande att se hur många av patienterna togs omhand, 

ovärdigt och utan någon hänsyn till integritet eller patientdelaktighet. Ronderna ägde rum runt 

patientens säng och inte sällan var det upp mot femton personer (främst läkarstudenter) som 

deltog under ronden. Behandlingen av palliativa och döda patienter var helt annan än den hemma

i Sverige. Ofta kunde den döda ligga kvar i sängen hela dagen i väntan på att vagnen anlände 

som sedan körde iväg denne till bårhuset. Under tiden användes sängen som sittplats åt andra 

patienter eller deras anhöriga, eller som avlastningsplats åt väskor och dylikt. Medan den döda låg

i sängen. Detta tyckte jag var väldigt jobbigt att se. Jag anser att brist på resurser och 

begränsade tillgångar är en sak, som vårdpersonalen inte kan råda över, men “enkla och 

självklara” saker som ett värdigt och vänligt bemötande gentemot patienterna gjorde mig mer 

förtvivlad eftersom det enda som krävs är lite medmänsklighet. 

Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du

att du skulle ha kommit tidigare/senare? 

Jag reste i Tanzania en vecka innan jag anlände till Eldoret, så jag kom en helg innan 

swahililektionerna började. Jag tyckte att det kändes lagom lång tid i förväg, jag hann landa och 

bekanta mig med staden och vårt nya hem. 

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 

Sverige?

Av skolan fick jag ett stipende på 19 000 kronor, utöver det fick jag två stipendier på 3000 kronor

vardera. Detta, tillsammans med det vanliga CSN varje månad klarade jag mig bra på. Det är 

billigt att leva I Eldoret, både att äta ute och förstås att laga själv. Vi lagade den mesta maten 

själva och köpte frukt och grönsaker på den stora fruktmarknaden som jag verkligen 

rekommenderar att besöka (om man inte är rädd för folk som skriker på en, följer efter eller blir 

arga för att man inte köper av dem). De stora kostnaderna är alltså förberedelserna innan, såsom

vaccinationer, resbiljetter och boendet, samt de utflykter man vill på. Det är inte dyrt om man 

tänker vad det skulle kosta att hyra en guide en hel helg, där boende och mat och parkinträde 

ingår, men åker man iväg ofta så som vi gjorde så går det ju självklart åt en del. Första veckan I 
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Eldoret besökte vi Immigration där vi fick vårat student visa, som gjorde att vi räknades som 

“residents” och vi fick därför rabatterade inträdesavgifter till nationalparkerna. 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? 

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 

studenter vid terminsstart? Deltog du i det?)

Vi hade ingen fadder. Första dagen fick vi en rundvandring på sjukhuset av två stuenter som 

tidigare besökt HU, och vi tog själva kontakt med de studenter som kommer hit till Sverige senare

i höst. Jag upplevde, från vårdpersonalen på sjukhuset, inget jättebra bemötande, men människor

i allmänhet, lärare och studenter tog hand om oss väl. 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier?

Läs på om landet! Visa att du är intresserad och var beredd på att berätta om hur vården fungerar

i Sverige, för det var de flesta väldigt intresserade av att veta. 

Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 

praktiska saker…)?

Jag rekommenderar att ta med sig eget stetoskop, det finns endast ett fåtal på avdelningarna. En 

termometer är ett måste, då det görs vitala kontroller på alla patienter varje morgon. En 

sjuksköterskeklocka är också bra att ha med sig. Förkläden, handskar, handsprit får man av 

skolan, men ta med dig en liten spritflaska att ha på dig hela tiden, en stor kommer med största 

sannolikthet att bli av med ganska fort. 

Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?

Jag rekommenderar att åka till Eldoret på utbyte om man är beredd på att kunna ta för sig, stå på

sig och är intresserad och öppen. Det jobbigaste, enligt mig var när personalen var otrevlig eller 

inte brydde sig om en – men man lär sig att hantera det också. För min del var det bara att 

försöka ha självförtroende och fråga, fråga, fråga! Studenterna var oftast väldigt hjälpsamma och 

det var roligt att arbeta med dem, då man inte har någon handledare. Har man svårt att anpassa 

sig och vara flexibel eller tycker att det är väldigt jobbigt att (nästan) hela tiden bli missförstådd 

bör man inte heller åka hit. Vissa av sakerna (som till exempel “kenyan time”) hade ju på sätt och

vis sin charm, allt går i sin takt, men även de minsta sakerna blir ofta ett företag då allt tar lång 

tid i det kenyanska tempot. Även nu i efterhand när jag vet hur jobbigt det kunde vara, skulle jag 

utan tvekan göra om det! Så, som sagt, är man öppensinnad och beredd på en sjukvård där 

mycket är tvärtemot hur vi arbetar hemma, ska man absolut åka hit. Detta är en upplevelse och 
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ett minne för livet som jag med all säkerhet kommer att ha nytta av både privat och i min 

framtida roll som sjuksköterska. Bland det bästa som jag gjort, helt enkelt! 

Jag skrev en blogg under min tid i Kenya; www.saralindqvist.se/kenya/

Martina och jag utanför MTRH.

http://www.saralindqvist.se/kenya/
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Nurse station, kirurgavdelningen, MTRH.

Martina lägger om sår i kirurgavdelningens procedure room. 
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Lejonpar i nationalparken Masaai Mara.

Regnskog i Kakamega.
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Martina handlar av vår favorit på fruktmarknaden. 


