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1: Vilket program läser du på?  
      - Jag läser på sjuksköterskeutbildningen i Norrköping 
 
2: Vilket universitet, land och stad åkte du till?  

- Jag åkte till Namibia, University of Namibia och bodde i landets huvudstad 
Windhoek.  

 
3: Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  

- Jag åkte i Termin 5 och var där 13 veckor. 
 
4: Vad gjorde du där?  
Jag hade min praktik på Katatura State Hospital och Khomasdal Clinic och gjorde 
även min valbara kurs. Jag var 12 veckor på praktik, 1 veckas introduktion, 6 
veckor VFU och 5 veckor valbar kurs. 
 
5: Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
 -  Under utlandsstudierna tillgodoräknades min VFU, den valbara kursen, 
kommunikationseximination och ett seminarium.  Jag hade 6 veckors VFU på 
Akuten och 5 veckor på Vårdcentral.  
 
 



6: Hur mycket praktik/studier hade du per vecka?   
- Jag hade 30h/ vecka.  

 
7: Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Kostnad? 
-  Vi bodde på ett Guesthouse hos en familj som hyr ut rum till 
Sjuksköterskestudenter som kostade 100 kr/ natt så tillkom det extra kostnader för 
internet. Boende ordnades via LIU då ägaren av detta guesthouse jobbade som 
lärare för UNAM. Det var ett tryggt och bra boende och man fick god hjälp då vi 
anlände till Namibia.  
 
8: Kunde du språket innan du åkte?  

- Jag kunde inte språket innan vi kom till Namibia, men det var ingen 
problem. De flesta både barn och vuxna pratar bra engelska i landet. 
Ibland kunde man ha en patient på sjukhuset som inte förstod engelska, 
men då fanns vårdpersonal alltid tillhands som kunde hjälpa till.  

 
9: Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

- Det är svårt att välja ut ett bästa minne då hela utbytestiden har varit 
fantastisk omtumlande och lärorik på väldigt många sätt. Det är många 
stunder och fina minnen som jag tänkt tillbaka på i efterhand som man 
alltid kommer att ha med sig. Vi gjorde en resa i Namibia och fick sova i 
tält och lyssna till rytande lejon precis utanför tältet, hoppade Bungy 
Jump utöver Viktoriafallen i Zambia och åkte flodbåt bland krokodiler. 
Andra bra minnen kommer från praktiken och hur man utvecklades 
under tiden där, lärde sig att anpassa sig till ett annorlunda 
sjukvårdsystem och det kändes oerhört bra då man kände att man 
verkligen kunde hjälpa till vid svåra situationer. Vi besökte Home Of Good 
Hope, ett soppkök för föräldralösa barn och träffade en eldsjäl vid namn 
Monica som öppnat upp detta då hennes dotter gått bort i AIDS. Att se 
barnens glädje, livslust trots dåliga förhållanden och få vara med en dag 
på barnhemmet var även det ett minne jag alltid kommer ha med mig.  

 
10: Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressade/frusterande? 

- Framförallt i starten av praktiken var det väldigt jobbigt att se hur 
bemötande till patienter är otroligt olikt det som vi har i Sverige. Det 
saknas i många fall smärtlindring och sjuksköterskans attityd till 
människor med smärta, rädsla eller stress kunde vara väldigt dålig. Jag 
tog väldigt illa vid mig speciell då barn inte fick gråta som kunde bli 
fasthållna och om de visade tecken på smärta kunde sjuksköterskan bli 
arg.  En jobbig situation var då en ung tjej kom in och och hade blivit 
allvarligt misshandlad och skuren/ slagen med en flaska i huvudet och på 
armarna. Hon satt på Akuten och fick sy och röntgas och efter ett tag 
förstod jag att det var mamman som var där med henne som hade 
misshandlat henne. Sjuksköterskorna tyckte att det var rätt att mamman 
hade misshandlat henne då hon var tonåring och hade skrikit åt sin 
mamma då de bråkat. Jag försökte prata med mamman som även hon 
tyckte att det var okej att hon misshandlat sin dotter. Det var en väldigt 
jobbigt och ny situation för mig att hamna i.  
Stressade situationer kunde vara då det var väldigt mycket patienter som 



framförallt blivit knivhuggna och varit i bråk då man till en start inte 
visste var man skulle börja eller göra och att jag själv ansåg situationen 
mer akut än vårdpersonalen. Dock utvecklades man väldigt mycket under 
tiden och lärde sig hur man skulle hantera problemen och vad man själv 
kunde göra för att det skulle kännas bra för patienten och då jag vårdade 
patienten. Detta gällde även i samhället då man i familjer i många fall har 
en annan attityd till varandra och vården. 
 

11: Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det 
bra eller önskar du att du kommit tidigare eller senare?  

- Vi kom 3 dagar innan utbytesstudierna och jag tyckte att det var lagom. 
Man hade tid att bekanta sig med området och staden och sedan var man 
redo att gå ut på praktik.  Vi hade en familj som hämtade upp oss och 
visade oss runt vilket gjorde att det kände som att vi hade god tid att 
förbereda oss.  

 
12: Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört 
med att studera i Sverige?  
- I utbytet för att åka till Namibia så fick vi ett stipendier via Linneaus – Palme 
som jag använde till flygbiljett, vaccinationer  och saker som behövdes ordna 
inför resan. Jag jobbade under hela sommaren och använde dessa pengar till 
resor och utflykter i Namibia. Om jag inte rest runt hade det nog räckt med 
stipendiet och CSN från Sverige, men jag kan verkligen rekommendera att se mer 
av landet då man är där. I efterhand så hade jag önskat att jag ha sökt fler 
stipendier för resan.  
 
13: Hur var mottagandet i värdlandet/universitetet? 
Mottagandet i Namibia var bra då ägaren till det guesthouse som vi skulle bo på 
mötte upp oss på flygplatsen, visade oss matbutiker och staden så vi fick lite mer 
kontroll över allting. Vi hade inte någon fadder eller var med på något 
introduktionsprogram, någonting som jag gärna hade önskat då man säkert 
träffat ännu fler studenter från Namibia då.  Vi hade en väldigt bra koordinator 
som jobbade på Universitetet som vi träffade några gånger i månaden för att se 
över hur allting fungerade.  
 
14: Är det någonting du skulle vilja tipsa framtida utresande studenter om 
angående förberedelser eller studier?  

- Först vill jag verkligen rekommendera att åka på utlandsstudier, det är 
verkligen ett minne för livet och du lär dig oerhört mycket och utvecklas 
som både sjuksköterska och personligt. Du får se en annan kultur och ett 
helt annat vårdsystem, vilket är någonting som jag tror att man alltid 
kommer ha med sig i framtiden. Ett tips skulle vara att förbereda med 
vacciner, biljetter, visum i god tid. Vi använde oss mycket utav 
kompendier då vi studera till T5 tentan som vi skrev då vi kom hem, så ta 
med det.   

 
15: Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  
- Att åka till Windhoek på utbyte är det bästa jag har gjort och det vill jag 
verkligen rekommendera och jag har fått se och göra oerhört mycket på min 



praktik på Katatura. Jag tror det är bra att man har i åtanke då man åker att det 
är ett helt annat vårdsystem och praktik än den man kanske föreställer sig. Du 
har ingen specifik handledare utan det handlar mycket om att ta för sig på egen 
hand. Om man vill åka på utlandsstudier så kommer man utvecklas jättemycket. 
Både i att fatta beslut, hantera olika situationer och uppleva mycket lärorika 
tillfällen som man alltid kommer att ha med sig.  
 
 
 
Övrigt:  

- På fritiden tillbringade vi mycket tid på Home Of Good Hope, ett soppkök 
för barn som har det svårt. Vi fick vara med och dela ut mat, diska, leka 
och ta hand om barnen som bor mitt i slummen. Detta är någonting som 
jag verkligen vill rekommendera att om du har tid som student åker dit 
och upplever detta. Vi startade även en insamling till barnen och handlade 
mat, kläder och skor för de pengar vi fått in från Sverige.   

 

 


