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1. Läkarprogrammet  
2. Moi University, Eldoret, Kenya  
3. Termin 9, VT-16. Jag var där i tre månader.  
4. Jag hade min praktik i ortopedi samt internmedicin där.  
5. Jag kunde tillgodoräkna samtliga veckor av placering i Kenya, dvs hela terminens praktik.  
6. 30-40 timmar/ vecka, som i Sverige.  
7. Vi bodde tre läkarstudenter och två sjuksköterskestudenter tillsammans i ett hus i området Elgon 

View, vilket ligger nära sjukhuset. Vi hyrde av en svensk lärare i logopedi som arbetar för 
universitetet. Huset hade tre sovrum, ett stort vardagsrum och ett kök. Det var spartanskt och 
enkelt, men efter att ha rest runt i Kenya och sett den generella levnadsstandarden insåg vi att 
vi bodde väldigt bra.  

8. I Kenya är swahili det nationella språket. Därutöver har alla ett eget stamspråk och många pratar 
dessutom engelska. Första veckan gick vi en kurs i Swahili. En lärare kom hem till oss och 
höll lektioner. Det var en bra introduktion till Kenya och utbytet. Inte minst eftersom att vi, 
utöver grundliga språkkunskaper, även fick lära oss lite om kultur etc av en kenyan som är van 
vi att träffa västerlänningar och vet vad som är nytt för dem. Jag tror man hade klarat sig utan 
att gå kursen eftersom man på klinikerna pratar engelska med varandra (även om de gärna 
slänger i swahiliord i var och varannan mening). Trots det rekommenderar jag verkligen 
samtliga att gå kursen eftersom att det hjälper en att komma snabbare in i landet. Självklart 
uppskattar kenyanerna om man har lagt ner lite möda på att lära sig deras språk och inte bara 
pratar engelska med dem.  

9. Både veckodagarna på klinikerna och resorna vi gjorde på helgerna bidrog till att göra det till en 
otrolig upplevelse med stora kontraster. Vi fick se delar av Kenya som vanliga turister inte får, 
samtidigt som vi fick se allt som turister åker till Kenya för. Mount Kenya sticker ut som en 
favorit för min del. Kanske för att det var det mest unika vi gjorde under vår vistelse i Kenya. 
Så om ni, som jag blivit mätta på safari, kan jag verkligen rekommendera Mount Kenya! 
Självklart var det bästa också att träffa och umgås med kenyanska läkarestudenter och prata 
om allt mellan sjukvård och Premier League.  

10. Redan den första veckan av praktiken kom vi till den internmedicinska avdelningen på sjukhuset. 
Det liknar ingenting man som svensk läkarstudent har sett. Patienterna är unga, sjuka och de 
flesta delar säng med en annan patient. Ronderna består av uppemot 20 personer. Framför 
patienterna diskuterar överläkarna diffdiagnoser och lämpliga utredningar med ST-läkare och 
studenter. Nästa dag har oftast ingenting hänt, annat än att patienten har blivit sämre. 
Problemet är att sjukhuset väntar på betalning för de undersökningar och behandlingar som 
man planerar. Oftast är det en process som involverar patientens hela släkt och därför tar det 
tid. Inte sällan alldeles för lång tid och patienten klarar sig inte. Som svensk är det svårt att 
greppa, särskilt när man själv planerar en dyr resa kommande helg och egentligen kanske 
skulle kunna hjälpa den här patienten. Det var frustrerande att vården ofta stod och trampade, 
patienter ofta var svårt sjuka av banala tillstånd och man själv inte kunde bidra med särskilt 
mycket. Kunskapen finns men inte resurserna. Inte sällan fick man skuldkänslor och kände sig 
som en turist på sjukhuset som fredag eftermiddag åkte på safari när patienterna blev kvar.  

11. Jag kom ner på söndagen innan språkkursen började, vilket kändes lagom. Den sista tiden i Kenya 
tyckte vi att vi sett det mesta och inte minst av Eldoret som är en servicestad för jordbruk. 
Däremot skulle man kunna resa runt lite i närområdet innan man kommer till Eldoret. 
Tillexempel i Uganda och Rwanda som ligger inte allt för långt bort. Jag hade lite planer på att 
resa dit efter placeringen, men då börjar regnsäsongen och det är inte särskilt kul att resa i 
dessa länder.  

12. Vi fick ett stipendium, Linneus Palme på ca 20. 000  sek. Därutöver gick det för min del kanske åt 
20.000 till samt att jag hade fullt CSN. Man kan leva billigare än vad vi gjorde. Vi reste i 
princip varje helg och beställde oftast mat från närliggande restauranger på vardagarna. 

13. Mottagandet var bra. Ronald, den utbytesansvarige professorn från universitet kom hem till oss 
och vi planerade upplägget av praktiken tillsammans. Vi fick rundvisningar och presenterades 



för våra handledare. När själva praktiken började var det som i Sverige. Man får ta för sig 
själv om man vill få ut något av det.  

14. Vi var väl förbereda på att det är tufft på framförallt den internmedicinska avdelningen och det bör 
alla som reser dit vara.   

15. Ta med mycket filmer och böcker! Vardagarna blir tillslut precis som i Sverige med skillnaden att 
det inte alltid är så lämpligt att ge sig ut på stan efter mörkret. Om man vill bestiga Mt Kenya 
finns varma kläder att hyra av guidefirmorna, så man slipper packa skidkläderna om man inte 
väldigt gärna vill.  

Jag rekommenderar verkligen detta utbyte! Det var en väldigt spännande termin och man utvecklar sin 
syn på både global hälsa och den svenska sjukvården. En av de bästa sakerna med att vara utomlands 
en längre tid är att man lär sig om både andra länder och sitt eget. 


