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

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

Jag åkte till University of Namibia i Windhoek, Namibia på utlandsstudier. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
I termin 5 åkte jag på utlandsstudier och jag var där i 12 veckor på praktik.  
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
I mina utlandsstudier gjorde jag praktik på Katutura state hospital.  
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Under praktikperioden i Namibia var det 1 veckas introduktion och 6 veckor praktik 
inom medicin, äldre och primärvård vilket tillgodoräknade basgrupp, examination 
kommunikation, etik seminarium samt VFU i Sverige. Under denna period var jag på 
flera olika avdelningar eftersom jag ville få en bred syn på vården i Namibia men 
ändå med huvud tid på medicin avdelningen. Jag var en vecka på barnavdelning, två 
och en halv vecka på medicinavdelning, två dagar på operation, en vecka på akuten, 
en vecka på HIV kliniken och en vecka på Home of good hope.  
 
Den resterande tiden var jag tre veckor på förlossningen, en vecka på BB, en vecka på 
gynekologiska avdelningen på praktik. Tillsammans med det skrivet jag en rapport 
vilket tillgodoräknades som den valbara kursen omvårdnad ur ett internationellt 
sammanhang.  

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

Praktiken var 30 timmar i veckan under 4 dagar per vecka. Utöver det pluggade jag 
på terminens teoretiska del samt en del examensarbete.  

 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om 

ja, hur? Kostnad? 
Vi bodde i en värdfamilj i West Windhoek. Det var mycket bra och tryggt boende. Vi 
var två som delade rum och badrum sedan hade vi gemensamt kök med flera andra 
sjuksköterskestudenter från Norden som även gjorde sina utlandsstudier i Windhoek. 
Detta var roligt och det var lätt att få kontakt med många andra studenter som vi 
umgicks med på fritiden. Boendet ordnades genom kontakter via Linköpings 
Universitet. Det kostade cirka 2500 kr i månaden.  

 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  



De språk som talades mest var engelska, afrikans, oshivambo och tyska. Det gick bra 
med engelskan och de flesta patienterna kunde lite engelska. Det var inte i så många 
situationer det blev ett problem att inte kunna de andra språken men det 
uppskattades alltid av patienten om man kunde några fraser på deras egna språk.  

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Det bästa minnet från utlandsstudierna är de tillfällen gå jag kände att jag fick en bra 
patientkontakt trots ibland språksvårigheter och skillnader i kultur. Vid ett tillfälle så 
var det en liten kille på 11 år som skulle opereras och innan han skulle sövas så var 
han väldigt rädd och nervös, då gick jag fram till honom och tog honom i handen och 
pratade med honom. Han blev lugnare när vi pratade samtidigt som han fortfarande 
var rädd. När vi pratat en stund släppte jag hans hand men satt kvar, men då tog han 
min hand igen.  
 
Under två veckor gick vi natt skift på förlossningen, eftersom att det var samma 
personal och inte många andra studenter där vilket de ofta var annars. Det var en 
fantastisk tid. Jag lärde mig mycket och fick vara med om många intressanta 
situationer. Under tiden jag var där fick jag ta mer och mer ansvar och göra flera 
arbetsuppgifter, bland annat göra kontroller på kvinnorna, ta hand om barnet efter 
förlossning, göra observationer på placentan efter förlossningen och på slutet fick jag 
även förlösa med stöd av barnmorska, vilket var otroligt.  
 

 
 

Här har jag och min medstudent Frida varit med om en tvillingförlossning. 



 
 

En kväll bjöd en av barnmorskorna på majsmjölsgröt och fiskgryta som vi alla åt tillsammans. 
 
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande?  
Jag uppfattade att omvårdnaden och framförallt omsorgen i Namibia ofta skilde sig 
från vården i Sverige. De hade inte samma respekt för patienten, omtanken om 
patienten var inte lika stor och sjukhuskulturen var mera auktoritär. Under ett 
kejsarsnitt i början av praktiken som jag var med på fick kvinnan panik och började 
skrika och gråta mitt under operationen. Vårdpersonalen sa åt henne att vara tyst för 
att hon stör läkaren, sedan skämtade personalen om henne över henens huvud när 
hon var i vaket tillstånd. Kvinnan slutade inte skrika och de sa återigen åt henne att 
vara tyst och detta pågick i flera minuter, utan att någon i vårdpersonal gick fram till 
henne och fanns där som stöd. Sedan fick hon något medel som lugnade henne. I 
denna situation tyckte jag att det var väldigt jobbigt att se patienten lida och jag viste 
inte riktigt hur jag skulle förhålla mig och göra utan att gå emot mig själv i vad jag 
tycker att är bra omvårdnad och respekt mot patienten utan att trampa deras kultur 
på tårna. 
 
Detta var något jag funderade mycket över under praktiken för att hitta balansen 
mellan vem jag är och vill vara som sjuksköterskestudent och samtidigt inte trampa 
deras kultur på tårna. Under praktikens gång hittade jag balans och det stärkte mig 
som sjuksköterskestudent och är en bra erfarenhet som jag kommer att ha med mig i 
mitt yrke.   

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

eller önskar du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  



Jag var där fyra dagar innan utlandsstudierna började. Det var en bra tid att vara på 
plats före för att bekanta sig med omgivningen.  

 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med 

att studera i Sverige? 
I denna plats till utlandsstudier ingick ett stipendium på 18.000 kr vilket täckte stor 
del av flygbiljetterna och boendet i Namibia. De kostnader som tillkom utanför var 
vaccinationer, malaria medicin, eventuella köp av kläder och saker inför resan. Det 
uppgick i cirka 6000 kr. I Namibia gick det åt ungefär lika mycket pengar som i Sverige 
eftersom att jag betalade delvis hyra i Linköping och bortser från de resor vi gjorde i 
Namibia.  

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Mottagandet var helt bra, vi blev visade var vi skulle bo och fick träffa de andra 
studenterna. Vi träffade även vår kontaktlärare där och blev visade runt på sjukhuset. 
Jag hade inte någon fadder och det var inget introduktionsprogram för inkommande 
studenter utan praktiken startade direkt. Under tiden vi var i Namibia beslöts vilka 
två Namibiska studenter som ska få komma på utbyte till Sverige i vår, som jag och 
den andra studenten från Liu ska vara faddrar åt. Vi försökte länge att få kontakt med 
dem genom skolan, men det blev aldrig av något möte utan vi tog sedan själva 
kontakt med dem och träffade dem på slutet av vår period i Namibia. Jag önskar att 
vi hade träffade dem tidigare och att de kunde ha tagit oss med och visat oss omkring 
i Windhoek och i deras studentliv mycket mera, vilket de gärna hade vilja göra. Så 
tips, ta kontakt med studenterna tidigare.  

 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om 

angående förberedelse eller studier? 
Termin 5 var en bra termin att åka på utlandsstudier i. Vi tog tag i och gjorde visum 
ansökningarna direkt vilket var bra.  
 

 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, 

material, praktiska saker…)? 
Ta med sjukhuskläder, bra skor till praktiken och kurslitteratur. Det varierade i 
temperatur under de tre månaderna vi var där så tänk på att titta vilka temperaturer 
det kommer att vara och ta med kläder efter det.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Absolut, det har varit en bra erfarenhet som har utvecklat mig som både som 
sjuksköterskestudent och som person.   

 
17. Övrigt: 

Vi var en vecka på Home of good hope eller Monicas soup kitchen som det även 
heter. Det ligger i utkanten av området Katutura i de fattiga delarna av staden. Dit 
kan barn komma och få ett mål mat om dagen och få hjälp av börja skolan. Det drivs 



av Monica med hjälp av pengar som personer skänker dit. Den veckan vi var där 
tyckte jag att var en av de bästa tidena i Namibia. Samtidigt som det var tungt att se 
fattigdomen så var barnen och Monica fantastiska. Jag rekommenderar verkligen 
kommande studenter att fara till Monicas soup kitchen och statsdelen Katutura.  
 

 
 

Monica och barnen. 
 

 
 

Härliga barn på Mocias soup kitchen. 



 

En dag var vi på flera marknader i Katutura med Monicas son, det är väldigt bra att ha någon med sig 
som känner till Katutura när man rör sig där. Här äter Frida och jag grillat kött med fattcake vilket var 

väldigt vanligt där nere.  

 


