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Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet 
 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Moi University, Eldoret i Kenya 
 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Under termin 9 och jag gjorde 12 veckors praktik 
 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
5 veckor internmedicin, 1 vecka pediatrik och 6 veckor ortopedi. Jag var 9 veckor på Moi 
Teaching and Referral hospital och tre veckor på det privata sjukhuset St. Luke’s Orthopaedic and 
Trauma hospital. 
 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig all praktik som ska göras under termin 9, dvs 15 hp. 
 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag var på sjukhuset minst 30 timmar per vecka och sedan studerade jag på 
eftermiddagar/kvällar utöver det. 
 
Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde tillsammans med de andra fyra studenterna från HU i ett hus i stadsdelen Elgon view. 
Huset vi bodde i hyrs av Christer Andersson som är ortoped och chefläkare på US i Linköping. Det 
är ett fint hus med en stor välskött trädgård. Två vakter arbetar där och de bor i ett lite mindre 
hus som finns på gården. Tillsammans har de ansvar att vakta huset dygnet runt så att det inte 
sker några inbrott. Förutom att vakta så sköter de trädgården, städar och tvättar kläder för hand. 
Det var lite jobbigt i början att lämna sina kläder till handtvätt till dem och att de städade åt oss, 
men förvånansvärt fort vande jag mig vid det. Våra sjukhuskläder ville vi dock inte lämna till dem 
för handtvätt av hälsoskäl, så vi lämnade in dem för maskintvätt på St. Luke’s (det privata 
sjukhuset som vi också gjorde praktik på). Det var ganska bökigt för tvätten var inte alltid klar i tid 
och ofta saknades plagg som visserligen återfanns efter en hel del tjat från vår sida. Nackdelen 
med huset är att det bara finns tre sovrum så det var bara en av oss som slapp att dela. Två fick 
dela rum och två fick dela en dubbelsäng. Frånsett detta var det mycket trevligt att bo i ett eget 
hus och rå om sig själv. Vakterna är mycket trevliga och hjälpsamma. Att ha en så fin trädgård var 
också ett stort plus. Vi hade ofta mysiga frukostar på altanen på helgerna ifall vi inte var 
bortresta. Jag har aldrig bott i kollektiv förut och självklart var det jobbigt ibland, speciellt att det 
var svårt att hitta ett ställe att vara i fred när jag skulle ringa hem, men i stort var det en väldigt 
rolig upplevelse.  
Vi blev rekommenderade att hyra huset av HU International. Tidigare har studenter bott på Jane 
Sang’s Guest house.  Månadshyran var 2000 kr/person och då tillkom kostnad för el, vatten och 
internet. Internet kostade 300 kr i månaden och det delade vi alla fem på. El och vatten för tre 
månader blev ca 700 kr/person. I stort blev det ändå billigare än att bo på Jane’s som tog 110 
kr/natten, men då får man å andra sidan eget rum, toalett och dusch. För mig var det mycket värt 
att vi hade huset för oss själva och jag trivdes bra i huset, med att bo tillsammans med de andra 
studenterna och jag gillade vakterna. Men jag tycker att eftersom vi inte fick varsitt rum borde 
inte priset ha varit fullt så högt. 1000-1500 kr/månad hade varit mer rimligt. 
 
 



Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde engelska och det är arbetsspråket på sjukhuset. Men de flesta patienter talar bara sitt 
stamspråk och swahili så swahili hade varit bra att kunna. Vi gick en introduktionskurs första 
veckan för att få grunderna. Sedan fortsatte vi ta en lektion i veckan under hela vistelsen. Det var 
roligt och jag kunde använda språket lite men jag behövde en student som tolkade när jag skulle 
prata med patienter om jag skulle säga mer än några enkla fraser. Det var besvärande att behöva 
någon som tolkade vilket gjorde att jag pratade mindre med patienter än vad jag annars skulle ha 
gjort. På St. Luke’s så pratade nästan alla patienter engelska och då pratade jag också mer med 
patienterna. 
 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne är när vi firade Johannas (en av läkarstudenterna från HU) födelsedag och alla 
våra nyvunna vänner kom och firade med oss. Vi bjöd in dem lite spontant några dagar innan och 
trots att det var annandag påsk så kom väldigt många. De ville fira Johanna på kenyanskt vis och 
det innebär att bli översköljd med vatten eftersom birthday=bath day.  
 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Jag tyckte att smutsen och stanken på framförallt internmedicinska avdelningen var svår att 
acceptera och att vänja sig vid. Det kostar inte mycket att hålla rent och att hygien var viktigt för 
att förhindra död upptäckte redan Pasteur på 1800-talet.  
Läkarronden på medicinavdelningen varje morgon tar bara hänsyn till de patienter som ligger i 
de sängar som tillhör det egna laget. Om en patient i sängen bredvid eller till och med grannen i 
sängen (oftast ligger två i samma säng) är kritiskt dålig så har det inte med dem att göra. 
Sjuksköterskorna går runt på morgonen och tar blodtryck, temperatur, puls och 
andningsfrekvens men det är mer som en rutinuppgift, inget man ska utvärdera och reagera på 
om det avviker. På samma sätt byter de lakan och patientskjortor men då jag påpekade att en 
mycket sjuk patient hade vätt ner sängen som han och en annan patient delade, så var den 
ansvariga sjuksköterskan totalt ointresserad och istället försökte han testa mina 
swahilikunskaper. Patienten var inte fullt medveten och drog ut alla katetrar hela tiden och 
eftersom sjuksköterskorna inte bevakar patienterna (vilket till stor del beror på att de har för 
många patienter) så fick han inte i sig tillräckligt med vätska. Till följd av det började njurarna 
klappa ihop. Lösningen från den kenyanska ST-läkaren var att binda fast honom i sängen så att 
han inte kunde dra ut allt. När den amerikanska internmedicinaren såg hur det förhöll sig blev 
han upprörd och istället för att ta ansvar för situationen, skällde han ut läkarstudenten som hade 
undersökt patienten. Han uppmanade sedan läkarstudenten att vaka över patienten och se till 
att han fick vätska och rätt antibiotika, patienten var hans ansvar och om patienten dog så var 
det därför läkarstudenten som stod ansvarig. Jag blev så upprörd över detta, det kan ju omöjligt 
vara läkarstudentens ansvar. Om sjuksköterskorna inte gör sitt jobb är det läkaren som har 
yttersta ansvaret och som måste se till att patienten får rätt vård. Det är det här som är 
nackdelen med ett så tydligt hierarkiskt system som det är i Kenya. Studenter står lägst och 
därför har det inga konsekvenser att hacka på dem. Jag var vid det laget van vid det här 
beteendet från en del kenyanska läkare men jag reagerade starkt på att en gästläkare beter sig så 
här. Jag vägrade stå bredvid och se på hur mina kenyanska medstudenter blev verbalt 
misshandlade av den amerikanska läkaren samtidigt som han ignorerade mig, så jag utnyttjade 
min särställning som student från Europa och lämnade ronden. Det kändes bra samtidigt som jag 
var väldigt medveten om att de andra studenterna inte kunde göra så som jag. De är beroende av 
att läkarna skriver under deras närvarolappar. 
 
 
 
 
 



Det var frustrerande att bli så pass passiviserad som man blir i Kenya. På ronderna slussas man 
runt från patient till patient och läkarna talar så tyst att man måste stå precis bredvid för att höra 
något. De slänger ut lite frågor till studenterna och sedan går man vidare till nästa patient. På 
mottagningen står alla läkarstudenter bakom läkaren när han/hon tar emot patienter och visst 
kan man fråga saker men huvudsakligen tittar och lyssnar man. I operationssalen var det svårt att 
få assistera om man inte kom dit på kvällen/natten då inga andra studenter var där. Jag kände 
ofta att jag bara flöt runt på sjukhuset som observatör. Visst lärde jag mig mycket och framförallt 
såg jag saker jag aldrig kommer se hemma men känslan av att snart vara färdig läkare som jag 
hade i slutet av förra terminen på kardiologen i Jönköping kändes mer avlägsen i Kenya. Därför 
ska det bli mycket skönt att göra svensk praktik nästa termin. Det var lättare att vara aktiv på St 
Luke’s för där var det bara vi tre läkarstudenter från Sverige och en tysk läkarstudent. Eftersom 
patienterna pratade engelska kunde man gå in till dem själv och ta anamnes och status. Vi fick 
också hjälpa till mycket med utskrivningar. I operationssalen fick vi assistera mer då 
konkurrensen var mindre.  
 
En av de jobbigaste upplevelserna var att bli avtrubbad. Jag såg så mycket elände och död att jag 
inte orkade bry mig om allt. Jag slutade känna efter och det var läskigt för det gjorde att jag 
undrade vem jag blivit. 
 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag och de andra två läkarstudenterna reste runt i landet i en vecka och sedan anlände vi till 
Eldoret på fredagen innan introduktionsveckan. Det var bra för då hann vi fixa iordning i huset 
innan. Introduktionsveckan ägnades åt swahili på förmiddagarna och på eftermiddagarna så 
försökte vi lösa det byråkratiska arbetet runt vår praktik vilket inte är det lättaste i Kenya. Man 
måste ha rätt stämplar och rätt blanketter och ändå kan det ta väldigt lång tid. Jag har 
fortfarande mitt provisoriska studentvisum för mitt ordinarie är inte klart än. 
  
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige? 
Jag fick 15 000 SEK från fakulteten för tidigare år har studenter från läkarprogrammet fått 
Linnaeus-Palme-stipendiet men det fick vi inte i år. Dessutom tog jag vanligt CSN som om jag 
hade varit i Sverige och så tog jag extralån för flygresan och reseförsäkringen. Jag hyrde ut min 
lägenhet i Sverige så på så sätt sparade jag en del pengar. Det är ganska billigt att leva i Kenya. 
Det som kostar är att turista och vi var iväg på en hel del helgutflykter men jag tycker att 
pengarna räckte bra. 
 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Vi fick bra kontakt med både Ronald Tonui som är ansvarig för utbytet och han kom till vårt hus 
tillsammans med Simeon Mining (som tidigare har varit ansvarig) på måndagen efter att vi anlänt 
till Eldoret. De informerade oss hur det skulle bli och Ronald var hjälpsam under hela 
praktikperioden. Vi träffade studenter som vi träffat i Sverige i höstas när de var här på utbyte 
förra året och de visade oss runt på sjukhuset. Vi fick inga faddrar men de studenter som vi 
träffade var väldigt gästvänliga och hjälpsamma. Dessutom bjöd vi hem alla de studenter som ska 
till Sverige nu i höst. Första gången de kom gjorde vi svenskt fika till dem och andra gången lärde 
dem oss att laga kenyansk mat. Det var väldigt roligt! 
 
Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Jag tycker att det var ett stort hinder att inte kunna prata med patienter så att börja lära sig 
swahili redan innan resan skulle vara en stor hjälp. Ett bra tips är också att ha något i fickan att 
läsa. Antingen en bok eller att ha medscape nedladdad i telefonen. Det blir mycket väntetider! 
 



I övrigt tror jag inte att det går att förbereda sig så mycket. Man kan läsa hur mycket som helst 
om landet, läsa reseberättelser eller bloggar som folk har skrivit men det är aldrig samma sak 
som att uppleva det själv.  
 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Vi använde sjukhuskläder från Sverige. Vi fick kläder från Clinicum. Tyvärr bara två ombyten vilket 
är för lite när man vistas i så ohygieniska omgivningar. Så jag rekommenderar minst tre ombyten. 
Kenyanska läkare och studenter har vit rock över sina privata kläder. Det har samma 
symbolvärde som det hade förr i Sverige. Rocken är också väldigt bra om man vill ha med sig 
massor av saker. Jag använde oftast rock ovanpå sjukhuskläderna. Tyvärr hade jag bara en rock 
med mig så det hade varit bra att ha en till. Vi hade med oss handskar, förkläden, munskydd, 
handsprit och ytsprit (till stetoskopen). Vi fick lite material från Clinicum men det allra mesta 
köpte vi själva alternativt fick av ett företag som har laboratorieverksamhet. Vi hade med oss 
väldigt mycket handskar och det var en bra present att ge bort på slutet. Vad vi hade för lite av 
var handsprit och det går inte att få tag på i Kenya så jag rekommenderar att ta med mycket så 
att man slipper snåla. Jag hade med mig stetoskop, blodtrycksmätare, sköterskeur och 
saturationsmätare. Oftast hade jag dock bara stetoskopet för det var för jobbigt att bära mer. Jag 
kan rekommendera att ta med sig lite sådana saker för det är stora bristvaror och det kan vara 
bra att alltid ha till hands och slippa leta. Sedan kan det vara en trevlig sak att ge som 
avskedsgåva till sina kenyanska vänner. 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja! Det är en unik upplevelse att åka dit som student! Man får se och uppleva saker och träffa 
människor som man aldrig skulle ha gjort annars. Men man ska inte vänta sig att man kan bocka 
av terminsmålen för praktiken en efter en, för då blir man bara stressad. Man får ställa in sig på 
att få ut mycket av praktiken men kanske inte det man förväntade sig att få ut.  
 
 

         
       Jag framför sjukhuset 
 
 



 
Vårt kollektiv samlat på toppen av Mount Elgon 
 
 

 
Johannas födelsedag 
 



 
Bath day. Tyska läkarstudenten Clemens var villig att ställa upp på denna tradition! 
 

 
Självklart måste jag skicka med en safari-bild! 


