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1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 
 

 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Jag åkte till huvudstaden Namibia Windhoek och University of Namibia. 
 

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 (kurser, projekt, praktik)? 

Jag gjorde min praktik där på katatura state hospital och khomasdal city clinic. Jag gjorde även 
min valbara kurs där i form av praktik. Det var 12 veckors praktik total. VFU 6 veckor och 5 
veckor valbar kurs samt 1 veckas introduktion. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna min min VFU och min valbara kurs. Jag kunde också tillgodoräkna mig 
ett kommunikationsexamination och ett seminarie. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
30h/ per vecka. 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i centrala Windhoek i ett bra område i ett guest house. Boendet var bra och det var 
nära till det mesta och familjen som ägde huset kunde hjälpa en om man behövde något. 
Boendet ordnades genom Liu:s kontakt i Namibia och det kostade ungefär 100 kr per natt. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
I Namibia finns det en rad olika språk men ett av de officiella språken är engelska och nästan 
hela befolkningen pratar det. Om det var någon som inte förstod eller inte kunde prata 
engelska så fanns det nästan alltid någon runtomkring som kunde översätta. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det är svårt att välja ett speciellt minne från mina utbytesstudier. Vi åkte på en resa 
runtomkring hela Namibia och såg även Victoriafallen i Zambia vilket var en otroligt häftig 
upplevelse när vi badade i devils pool längst uppe på vattenfallet och kunde kolla ut över 
floden 97 m nedanför. Men jag kommer också  alltid minnas praktiken på sjukhuset, 
soppköket home of good hope och alla nya människor man har träffat under tiden i Namibia. 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? 
Jag upplevde många situationer frustrerande och jobbiga under min  praktik på Akuten i 
Namibia. Framförallt för att man ser vilket misär folk i Namibia lever i och att människor inte 
får hjälp eller kanske ingen smärtlindring när dom har ont. En speciell händelse som jag tycke 
var både frustrerande och jobbig var när en ung man hade varit med om en trafikolycka och 
var väldigt allvarligt skadad och behövde hjälp av en kirurg men skickades till en ortoped  och 
ingen verka  ta det på allvar och ta ansvar för patienten samtidigt som de pratade om att han 
kommer gå bort om han inte får hjälp. Han fick ligga på en bänk utblottad själv. 

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

du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Vi åkte ner så att vi var där 3 dagar innnan praktiken började. Det tyckte jag var bra så att man 
kunde bekanta sig lite med staden och fixa något om det behövdes innan praktiken. 



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

Sverige? 
Utbytet var finserat med ett stipende av lineus – palme på 19 000 kr. Vilket jag använde till 
flygbiljetten, vaccinationer och andra saker som man behöver innan resan. Man klarar sig på 
stipendiet och CSN om man är i Windhoek men om man vill se mer och resa i Namibia så 
rekommenderar jag att man sparar pengar innan man åker eller söker mer stipendium. 

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Mottagandet var bra. Familjen som ägde vårat guest house hämtade oss och sedan träffade vi 
våran kordinator från University of Namibia relativt snabbt och henne träffade vi ca 1 gång i 
veckan och kollade så att allt gick bra. Det var inga introduktionsprogram och vi hade inga 
faddrar men vi fick mejl addresser till Afrikanska studenter av vår kordinator så att vi kunde 
umgås lite med dom, vilket jag rekommenderar. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Att man börjar ordna med allt som man behöver inför resan i god tid, typ vaccinationer och 
Sverige och man måste vara väldigt självgående  under sin praktik och ta egna initativ hela 
tiden. 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Man ska ha med sig sina egna sjukhuskläder på praktiken. Andra saker som är bra att ha på 
praktiken är termometer  och en sax. På vissa avdelningar finns det knappt några handskar 
eller handsprit. Handskar finns att köpa där men handsprit är att rekomendera att ta med 
hemifrån. 
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Utbytet har varit väldigt bra med många nya erfarenheter och upplevelser som jag inte tror 
att man kan få någon annanstans så jag rekommenderar starkt att åka till Namibia på utbyte! 
 

 
 



 


