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

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till UNAM, University of Namibia. Universitetet ligger i Huvudstaden Windhoek. 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte under min femte termin och stannad i landet i 14 veckor. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, VFU)? 
Jag var på sjukhuset i 12 veckor varav 1 vecka introduktion, 6 veckor VFU och 5 veckor 
valbar kurs. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna dig inom ditt program? 
Genom att jag gjorde 5 extra veckor VFU så kunde jag tillgodoräkna mig den valbara kursen, 
har också fått tillgodoräknat: basgrupp, kommunikationsexamination och ett seminarium. 

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

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, 
hur? Kostnad? 

Jag bodde hos en familj som hyr ut rum till sjuksköterskestudenter som kommer till 
Windhoek på utbyte. Boendet var ordnat via Liu då mamman i huset är lärare på 
sjuksköterskeutbildning på UNAM. Vi betalade ca 100 kr/natt och det som tillkom var 
kostnad för internet och tvättning av kläder. Det var väldigt bra att bo där jag bodde, det 
kändes tryggt och säkert att lämna alla mina saker där, speciellt om man jämför med hur det 
hade vart om jag bott på ett vandrarhem. Andra positiva saker var att få kontakt med de andra 
studenterna som också bodde där samt att familjen fanns där för oss, visade oss runt, körde 
oss och hjälpte till med det som behövdes. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem? 
Det officiella språket i Namibia är engelska, dock pratar inte alla engelska utan det är en stor 
variation mellan olika stamspråk, africaan, tyska och engelska. Det var inte alltid som det 
fungerade med engelska på sjukhuset. Om det var en patient som inte förstod engelska, 
brukade det lösa sig genom att fråga någon i personalen som talade samma språk som 
patienten och be henne eller honom att översätta. 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne från sjukhuset är att se tillbaka på hur jag utvecklades. Både i relation till 
patienter och till personalen. Något som var väldigt frustrerande till en början och situationer 
som jag inte visste hur jag skulle hantera, var efter några veckors praktik inte längre några 
problem, vilket är en väldigt häftig känsla. 
 
Har också några häftiga minnen från när vi reste runt varav ett är när vi badade vid toppen av 
Victoria falls, och fick ligga i vattnet precis framme vid kanten och titta ner på fallens 110 m. 

10. Vilka situationer upplevde du som besvärliga/stressande/frustrerande? 
Det var främst två situationer som jag kunde uppleva som väldigt frustrerande och som med 
stor sannolikhet hade sin grund i att det var en annan kultur. Den ena situationen var när jag 
ibland kunde uppleva att bemötandet gentemot patienten inte var helt okej. I början så visste 
jag inte hur jag skulle hantera dessa situationer och kände en stor frustration då jag inte kunde 
handla utefter det som jag tror på och har lärt mig. Men efter att jag kommit in mer i deras 
rutiner och lärt mig hur deras system fungerar så kunde jag ta för mig på ett annat sätt utan att 
för den sakens skull göra något som skulle ogillas av personal.  
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Den andra situationen som ibland kunde innebära lite stress var när jag upplevde en viss 
situation som mer akut än vad den inhemska personalen ansåg. Efter ett tag fick jag dock 
förlika mig med att sådana situationer kommer att uppstå och pga. kulturskillnader så hanterar 
vi dem olika. 

11. Hur lång tid före utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller 
önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Jag kom till Namibia på en fredag och praktiken startade på den kommande måndagen 
därefter. Jag tyckte att det var lagom men då var också allt ordnat med vårt boende och vi 
hade folk runt omkring oss som tog oss till mataffär mm. Om det inte är lika organiserat som 
det var för oss kan jag tänka mig att man kanske vill ha några fler dagar på sig innan 
praktiken/skolan börjar. 

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

I mitt utbyte ingick det ett stipendium från Linnaeus-Palme som räckte för att betala 
flygbiljett och kostnader inför resan såsom vaccinationer, malariatabletter och en del saker 
som behövdes handla. Utöver det så var det egentligen inte dyrare än att studera i Sverige, 
men då jag var i Afrika ville jag ju gärna resa runt vilket innebär en ökad kostnad. Jag hade 
utöver det stipendium jag fick genom utbytet ansökt om andra stipendium på egen hand. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Vi togs väl emot av familjen som vi bodde hos samt av vår kontaktperson på universitetet, 
även om det skiljer sig lite från hur det fungerar här hemma. På sjukhuset hade vi en ansvarig 
SSK som vi träffade ca 1 gång/vecka för att berätta vilken avdelning vi var på utöver det 
skötte vi oss i stort sett själva.  

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om 
angående förberedelse eller studier? 

Mitt tips är att åka på utbytesstudier om det är så att man funderar över det, jag har haft en 
väldigt bra tid både socialt och studiemässigt. När det kommer till förberedelser så 
rekommenderar jag att man läser på lite om landet man skall till samt att man läser på vad 
utbytet innebär så att det inte blir några onödiga överraskningar. 

15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag rekommenderar absolut att resa till Windhoek dock tror jag att man skall vara medveten 
om att det ligger ett stort ansvar på en själv och ens eget lärande. På sjukhuset hade man 
ingen handledare som styrde upp placeringen åt en, utan allting var upp till mig själv hur 
mycket jag ville engagera mig och hur delaktig jag ville vara. Jag rekommenderar dock att 
våga ta för sig och eventuellt ha lite vassa armbågar så att man får se så mycket som möjligt. 
Min tid på Katutura state Hospital var otroligt häftig och jag fick vara med om saker som jag 
aldrig trodde att jag skulle få innan jag kom dit. 
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