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Reserapport efter utbytesstudier  
 

Oskar T9     Våren 2015 
 

Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 
 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University (Moi Teaching & Referral Hospital) i 
Eldoret, Kenya. 
 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? Termin 9. Jag gjorde praktik i sammanlagt 12 
veckor, samt började med en veckas introduktion (Swahililektioner). Därutöver ägnades en vecka 
före och en vecka efter studierna åt resor i Kenya samt på Zanzibar; sammanlagt alltså 15 veckor i 
Afrika. 
 

Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Tillsammans med två andra läkarstudenter på samma termin gjorde jag praktik inom följande 
områden: 

• 4 veckors praktik inom ortopedi på Moi Teaching & Referral Hospital. Vi gjorde praktiken 
tillsammans med en grupp av kenyanska studenter (femteårsstudenter), inom ramen för 
deras ordinarie undervisning. Undervisningsformerna skiljde sig mycket från de jag är van vid 
därhemma, men tack vare mycket välkomnande läkare och en förstående koordinator på 
plats gick det bra att genom egna initiativ till viss del skräddarsy placeringen, så att den 
passade bättre med min utbildning. Upplevelserna av sjukvården på det allmänna sjukhuset 
var oerhört tuffa, men också väldigt givande. Denna placering kortades ned med två veckor 
denna vår. 

• 3 veckors praktik inom ortopedi och internmedicin på privatsjukhus, St Lukes Orthopaedics 
& Trauma Hospital. Detta var en praktik som vi tre läkarstudenter ordnade med hjälp av vår 
koordinator på plats. De tre veckorna på privatsjukhus blev en respit från den tuffa vardagen 
på det allmänna sjukhuset, men också en oerhört givande läromiljö. Eftersom patienterna är 
färre och personalen mindre belastad är det lättare att bli en aktiv del av sjukhusets 
verksamhet och att lära sig mer. Dessutom är sjukdomspanoramat mer likt det som finns i 
Sverige. Denna placering var ett nytt initiativ denna vår. 

• 1 veckas praktik inom pediatrik på Moi Teaching & Referral Hospital. Vi gjorde denna vecka 
med tanken att kunna se mer av de barnsjukdomar (ortopediska och kongenitala hjärtfel) 
som ingår i terminens lärandemål. Det var givande att se neonatal- och pediatrisk vård i 
Kenya, men det var svårt att selektivt lära sig det som ingår i målen för termin 9. Denna 
placering var ett nytt initiativ denna vår. 

• 4 veckors praktik inom internmedicin på Moi Teaching & Referral Hospital. De tre första 
veckorna tillbringades på den internmedicinska avdelningen, där jag försökte att ta en aktiv 
del i verksamheten. Placeringen skedde tillsammans med kenyanska läkarstudenter i år 4 och 
6, varför vi hamnade lite mitt emellan. Jag tog, liksom de kenyanska studenterna, ansvar för 
några egna patienter – och kom dit och undersökte vissa kvällar (alltid taxi efter mörkrets 
inbrott!). De tre veckorna på avdelning var oerhört tuffa, framförallt på grund av den mer 
eller mindre ohållbara situation med extremt sjuka patienter som råder på 
medicinavdelningen, men också otroligt lärorika (dels vad gäller specifik kunskap men främst 
vad gäller professionell utveckling). Den sista veckan spenderades på diverse specialiserade 
mottagningar, vilka var mycket givande eftersom sjukdomspanoramana var mer lika de 
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svenska. Rekommenderas att medverka på ännu fler internmedicinska mottagningar, såväl 
specialiserade som generella. Denna placering kortades ned med två veckor denna vår. 

 

Jag hade som tumregel att försöka hålla mig till 30 timmars praktik per vecka, för att också orka med 
egenstudier med syftet att inte tappa den kunskap jag skulle ha lärt mig hemma i Sverige. Ibland blev 
det dock mer än 30 timmar.  
 

Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? Praktik och basgrupper för hela termin 9 på 
läkarprogrammet, en termin som framförallt innefattar ortopedi och kronisk internmedicin. Examen, 
OSCE-tentamen och terminstentamen, ska jag göra tillsammans med resten av klassen hemma i 
Sverige (reste hem i början av maj och således i tid till detta).  
 

Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? Vi var 
fem studenter (tre LÄK och två SSK) som bodde gemensamt i ett hus som vi hyrde av en svensk läkare 
för vardera 2000 kr i månaden (exkl. el, vatten och internet). Detta var ett stort fint hus med en 
fantastisk trädgård och två underbara anställda som tog hand om oss och huset. Nackdelen var att 
det endast fanns tre sovrum, och att tjejerna därmed fick dela rum (två tjejer fick dessutom dela 
dubbelsäng). Två toaletter och stort kök, men lite längre väg till sjukhuset än alternativet (Jane Sang’s 
Guesthouse). Bostaden ordnades genom Kerstin Hawkins och Anna Sandelin på HU International.  
 

Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? Arbetsspråket inom kenyansk 
sjukvård är engelska, varför man kunde komma in i det hela väldigt fort (även om det var lite ovant i 
början eftersom man inte är van vid en del medicinska begrepp på engelska). Många patienter, 
särskilt på det allmänna sjukhuset, pratar dock inte engelska utan swahili och/eller diverse stamspråk 
(det finns cirka 50-talet sådana i Kenya). Behövde jag prata med en sådan patient fick jag antingen be 
någon agera tolk, eller överlåta det hela till en kenyansk student. Jag försökte också att lära mig en 
del swahili, men den fungerade mer som en dörröppnare (kenyaner är alltid väldigt positiva när man 
försöker lära sig deras språk och kultur). Swahili var dock väldigt roligt, och jag valde att fortsätta 
med veckovisa lektioner även efter den första introduktionsveckan. 
 

Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  Helt omöjligt att säga en sak. Alla fantastiska 
människor jag fått möta och därigenom fått utbyta kulturella syner och upplevelser med. Alla de 
tuffa stunderna, framförallt inom sjukvården, som jag tagit mig igenom och som utvecklat mig 
otroligt mycket. All den vackra naturen och alla de vilda djuren. 
 

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett exempel 
relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Att från början anpassa sig till att leva i ett helt annorlunda land var tufft, och då inte minst vad gäller 
oro och funderingar inför resan. Jag hade aldrig varit i Afrika, och visste inte vad det innebar. Väl på 
plats var det mycket små saker att lösa - med bostaden och med skolan (såsom studentvisum) – och 
visst var jag frustrerad många gånger. Allteftersom kom jag hursomhelst in i att leva i en kenyansk 
stad, och stressmomenten blev vardag som jag hanterade utan problem. 
 

Vad gäller sjukvården så finns det flera saker som fortfarande i efterhand gör mig enormt frustrerad. 
Ska jag lyfta fram två så handlar det om bristen på ekonomiska resurser, vilken dels leder till att 
patienterna måste betala själva för sin vård och att de som inte kan betala antingen inte får vård eller 
ej får återvända till hemmet (hålls kvar på avdelningen) förrän de lyckats betala för sin vård. Dels till 
att vården blir undermålig med enorma väntetider, avsaknad av isolering mellan HIV- och 
tuberkulospatienter samt att två patienter per 90-säng är regel snarare än undantag. Mitt största 
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frustrationsämne är dock känslan av att många i personalen halvt om halvt redan har gett upp, att 
man inte försöker att göra det bästa av de resurser man har och att man ibland ägnar sig åt rent (!) 
resursslöseri. 
 

Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare? Tillsammans med de två andra läkarstudenterna flög jag ner till 
Nairobi nio dagar innan vi började vår introduktionsvecka. Från Nairobi reste vi med en från tidigare 
studenter rekommenderad chaufför, och ankom Eldoret på fredagen tre dygn innan start av 
introduktionen/swahilin. Jag tycker att det var alldeles lagom; vi hade problem med att få våra 
studentvisum i tid före start av klinisk verksamhet – men det berodde snarare på planeringsbrist från 
mottagningsuniversitetets sida än på att vi kom ner sent. 
 

Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige? Jag 
finansierade resan dels genom CSN (där jag ansökte om utökat lån för min flygbiljett), dels genom 
bidrag från Linköpings universitet. När vi ansökte om utbyte trodde samtliga inblandade att LiU skulle 
få förnyat stipendium genom Linneus Palme. Då detta inte skedde valde man att skjuta till medel.  
I rena studier och uppehållskostnader var utgifterna på ett ungefär desamma. Mina kostnader blev 
dock tämligen mycket högre då jag valde att uppleva landet, att se och göra ganska mycket – något 
som jag är mycket nöjd med. När jag hade en tuff vardag på praktiken var det skönt att komma iväg 
på safari eller liknande ungefär varannan helg.  
 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något 
introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Mottagandet var bra och väldigt hjärtligt, men typiskt Kenyanskt. Med andra ord var det inte så väl 
planerat eller strukturerat, och introduktionsveckan bestod till uteslutande del av swahilikurs och att 
vi på egen hand upptäckte Eldoret. En rundvisning av sjukhuset med andra studenter fick vi dock. När 
vi sedan började praktik med andra läkarstudenter blev det uteslutande studenternas uppgift att ta 
hand om oss och introducera oss till hur saker fungerade, vilket var på gott och ont.  
 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse eller 
studier? Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? I största allmänhet tror jag att det viktiga är att vara beredd på det oväntade, och 
att inte ha för mycket specifika förväntningar. Att förbereda sig bra, både genom att tänka med 
packning etc. men också att sätta sig in i hur landet fungerar och vad praktik i Kenya innebär. Men att 
samtidigt inte göra en för stor sak av det hela. Att helt enkelt vara sugen och taggad på en troligen 
helt unik period av livet. 
 

Specifikt vill jag tipsa om att prata igenom alla frågetecken med ansvariga från HU International, och 
att be dem föra en samman med sjukvårdspersonal (det finns från flera olika professioner) OCH 
tidigare utbytesstudenter som varit på plats i Eldoret och som därmed vet vad det innebär att vara 
verksam i sjukvården där. Det gäller att ha koll på vilken nivå man ska/vill lägga sig på när det gäller 
såväl skyddsutrustning som sjukvårdsmateriel, men också att veta mer allmänt lite om vad som 
väntar och få tips på hur man kan förhålla sig. Vad gäller skyddsutrustning valde vi att inte skydda oss 
med speciella tuberkulusmunskydd, eftersom dessa är dyra och att det i praktiken hade inneburit 
konstant munskydd i minst fyra veckors tid (intermedicinplaceringen) på en plats där ingen annan i 
personalen har adekvat skydd. Ett beslut som kan innebära att jag nu bär på latent tuberkulos, vilket 
jag dock ämnar undersöka när jag kommer hem. Vad gäller sjukvårdsmaterial tog vi med oss lite på 
måfå (handskar, sjukhuskläder, handsprit, pulsoxymeter, blodtrycksmanchett), utan att egentligen 
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veta vad som behövdes. Här rekommenderar jag att be HU International och/eller Eldoret-erfaren 
sjukvårdspersonal om hjälp dels med vad man bör ha med sig, dels med inköp; även om materialet 
kanske bör täckas av eventuellt stipendium så kan det vara ganska klurigt att få tag på på egen hand). 
Prata gärna också med studenter som varit där tidigare! Generellt kan jag säga att gott om 
handsprit/ytsprit (1 liter av vardera per person på tre månader och småflaskor att hälla över den i 
bör räcka) samt lite osterila handskar är viktigast, men att några par sterila handskar, några 
engångsförkläden, en flaska glidslem (svårt att få tag i om man vill rektalpalpera) samt diverse 
instrument (stetoskop, ficklampa, smartphone med MedScape-app, ev. blodtrycksmanchett, ev. 
reflexhammare (det går att slå reflexer med såväl smartphone som stetoskop), ev. pulsoxymeter) kan 
vara bra att ha. Vill man kan man ta med sig munskydd och mössa till operation, men det kunde i alla 
fall vi få tag i. Rekommenderas att ta med sig scrubs att arbeta i (endast de svenska studenterna som 
brukar ha det hela tiden, men det är bra att föregå med gott exempel), och att ha – tillsammans med 
lämpliga skor – i operationssalen (på det allmänna sjukhuset måste studenterna ordna egna scrubs 
och skor till operation). Se bara till så att ni har möjlighet att få era kläder maskintvättade i hög 
temperatur; för oss löste det sig genom att vi ett par gånger i veckan lämnade kläder för tvätt på ett 
privatsjukhus. 
 

Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? JA, DEFINITIVT! Var inställd på att 
det blir en tuff men fantastisk vår, så kommer det att bli det! 
 

Övrigt, lite allmänna kommentarer om att resa till Afrika/Kenya. 
• Det går bra att gå I princip överallt I Eldoret så länge det är ljust, men åk alltid taxi efter 

mörkrets inbrott. 
• Använd ALLTID en taxichaufför eller ett bolag som ni fått tips om (av ansvarig koordinator på 

plats). Hoppa inte in i vilken taxi som helst, särskilt inte nattetid. 
• Ta med ett bra gäng US-dollar – de är alltid bra att ha och något kluriga att få tag i på plats 

(särskilt om du tänker resa). 
• Se till att fixa studentvisum så snart som möjligt; du blir betecknad som bosatt i Kenya och så 

gott som alla resor/utflykter blir mycket billigare.  
• Det mesta går att fixa på plats – det finns stora supermarkets som lever upp till namnet. Det 

svåraste att få tag i är nog handsprit, sjukhuskläder och annat sjukvårdsmaterial – även om 
stetoskop etc. går bra att köpa på ”chemistry” (apotek). Vissa varor som kakao, vaniljsocker, 
fullkornsmjöl samt mörk choklad kan vara klurigt (läs omöjligt) att hitta. 

• Passa på att resa och se mycket av fantastiska djur och fin natur! 
• Visum går bra att fixa på flygplatsen, ta med US-dollar (50 USD när vi åkte). Enda skälet att 

ordna innan via kenyanska ambassaden är om man kan ordna studentvisum direkt och 
således få billigare priser om man reser innan ankomst till Eldoret, samt slippa betala 50 US-
dollar vid inträde. Detta lyckades vi dock inte med; vi ordnade studentvisum på plats i 
Eldoret, och hade sedan mycket glädje av detta.  

• Glöm inte att kolla ifall du har försäkringstäckning. 
• Tänk på att det kan vara vettigt att ha med lite blandade presenter från Sverige, till de 

personer som hjälper en lite mer. Vissa har varit mycket i Sverige och kräver därmed mer 
kreativitet, andra blir glad för det lilla. 

• Kenyaner är ett väldigt gästvänligt folk; vissa kommer att försöka lura dig, men de flesta vill 
bara väl. Njut, och glöm inte bort att ha förbaskat kul! 


