
 
 

 

 
 
 
Reserapport efter utbytesstudier 
 

1. Vilket program läser du på? 
Jag läser på läkarprogrammet.  

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Moi University i Eldoret, Kenya.  

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte på sommaren mellan termin 7 och 8. Jag var iväg totalt 9 veckor då jag reste runt lite 
efteråt, utbytet var dock endast 6 veckor.  

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde praktik inom intermedicin i 4 veckor. Därefter var det en valfri vecka och då gick vi 
runt lite avdelningar som vi tyckte var intressanta.  I utbytet ingick även 20 timmar av 
lektioner i swahili som vi hade under en vecka innan praktiken började.  

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Vi vill gärna veta exakt vilka kurser, placeringar och perioder till exempel ”pediatrik 5v” ”eller 
”Advanced Immunology 8 credits” 
Jag kunde tillgodoräkna mig praktikblocket intermedicin (4v) på T8.  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Liksom i Sverige hade jag ungefär 30 timmars praktik per vecka, det fanns även tid för egna 
studier ifall man ville läsa på lite efter praktiken.  

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde tillsammans med studenter från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 
fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Vi bodde i ett stort hus där vi 
delade sovrum men hade gemensamt kök, vardagsrum och två badrum som vi delade på. De 
akademiska koordinatorerna rekommenderade boendet till oss. Det låg nära sjukhuset och 
hade god standard. Det kostade 1200KSH per natt (cirka 110 kr). Däremot var hon som drev 
boendet svår att ha att göra med och det blev mycket missförstånd och annat strul. Skulle 
därför inte rekommendera någon att bo där igen. (Boendet nerlagt pga bristande kvalitet 
hösten 2018/Medfak Internationals anm) 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
I Kenya är talas engelska, swahili och ett flertal stamspråk. Jag hade tidigare varit i Tanzania 
och kunde några fraser swahili. Sedan fick vi dessutom en kurs i swahili vilket jag tyckte var 
roligt för då kunde man prata lite med patienterna på swahili. Men journalerna och ronderna 
var på engelska. Även de flesta patienterna kunde engelska så man klarar sig utan problem 
med bara engelska.   

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det bästa var nog att alla var väldigt välkomnande och att man fick se många intressanta 
patientfall som man verkligen kommer komma ihåg! 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
En genomgående känsla av frustration tyckte jag genomsyrade hela utbytet då patienterna 
inte fick den vård och däremot heller inte samma chanser till överlevnad som i Sverige. För 
många patienter handlade det om resursbrister eller ekonomis. Men i många fall handlade 
det också om okunskap och dåliga prioriteringar inom sjukvården i Kenya. Att stå där och se 
på när någon är sjuk och håller på att dö, och samtidigt veta att person antagligen hade varit 
helt frisk i Sverige var stundvis tufft. Man fick även möta många patienter som var väldigt 
sjuka och att patienter som man nyss mött avled var mycket mer förekommande än vad man 



 
 

 

är van vid i praktiken i Sverige. Och andra sidan var det också de jobbigare och tuffare 
delarna som gjorde utbytet värdefullt för att man lärde sig mycket och fick mer förståelse för 
att sjukvård kan innebära väldigt olika saker i olika länder.  

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 anlände till Kenya en vecka innan utbytet startade då vi gjorde en fältresa med några 
lärarstudenter som skulle ha praktik i Nairobi. Det var en lärare som heter Per-Olof Hansson 
och är verksam på lärarprogrammet som ordnade detta. Kan verkligen rekommendera att 
hänga med på denna om möjlighet fås! 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Jag sökte CSN och fick merkostandslån, därefter sökte jag ett stipendie från Carl Erik Levins 
stiftelse. Man fick även ett stipendie från LiU för flygbiljetterna, dock låg det stipendiet bara 
på 4000 kronor och flygbiljetterna kostar runt 10 000kr. Det som var dyrt var ju egentligen 
förberedelserna; vaccinationer och flygbiljetter. Väl nere var det inte särskilt dyrare än att 
studera i Sverige. Sedan så är ju Kenya ett häftigt land att se mer av, vi gjorde några 
helgutflykter vilket gjorde att resan blev dyrare totalt sett.    

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 
Av de kenyanska studenterna som sedan kom till Sverige fick vi en rundvisning på sjukhuset. 
Sedan så drog vi ihop en middag med några av dem i början av utbytet vilket var trevligt.  

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Vi som var där under sommaren 2018 har gjort en fb-grupp för framtida studenter som ska 
ner till Eldoret. Kontakta mig så kan jag lägga till er där! 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 
Ett tips är att kolla väderleksrapporten innan man åker. Det kan vara både kallt, varmt och 
regnigt i Eldoret så att man packar kläder efter väder. Såhär i efterhand hade det varit kul att 
försöka få med sig lite medicinska utrustning, dels för att använda själv men också för att 
kunna skänka till sjukhuset sedan. Framförallt blodtrycksmanschetter, ”örontermometer” 
(vet inte vad det heter egentligen), stasband, saturationsmätare och ficklampa då det ofta 
saknades på avdelningarna (i alla fall i ett fungerande skick).  

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, verkligen! Rekommenderas starkt! Om du är sugen på att söka detta utbyte eller redan 
har fått det får du mer än gärna höra av dig med frågor och funderingar på min mail: 
rebha154@student.liu.se eller på fb.  

17. Övrigt: Sök! 
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Såhär såg vi (eller några av oss) ut påväg till praktiken varje dag! Från  

vänster till höger: Julia Materez, Bea Nä Lantz, Rebecca Cederkvist (jag),  
Mia Andersson och Linnea Holmgren. 

 

 
Ibland fick vi även fina mössor när vi gästade andra avdelningar! Från  

vänster till höger: Linnea Holmgren och Rebecca Cederkvist (jag). 

 
 


