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1. Vilket program läser du på? 
Läkarprogrammet. 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Moi Universty i Eldoret, Kenya. 
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte på sommarutbytet och läste delar av termin 8 i Eldoret. Jag var i Kenya i totalt 7 veckor, 
varav 6 veckor var utbyte och en vecka var semester. 
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Första veckan var introduktion. Vi tog swahililektioner, gick på rundvandring på sjukhuset och vande 
oss vid staden. Sedan följde 4 veckors praktik på medicin. Då den placeringen skulle motsvara 
medicinplaceringen i Sverige var jag på olika avdelningar för att försöka täcka in det man kan tänkas 
se i Sverige. Jag var främst på medicinavdeningen, men även på intensivvårdsavdelningen, akuten 
och kardiologiavdelningen. Sista veckan fick jag välja fritt och var då på psykiatri, förlossning och 
pediatrik. 
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig 4 veckors praktik inom medicin. 
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Det fanns alltid saker att göra på sjukhuset. En vanlig dag inkluderade ronden (ca 9 – 13) och sedan 
mindre ingrepp och inläggningar på eftermiddagarna (ca 14:30 – 18). Jag valde att fokusera på teori 
första två veckorna (gick på ronden varje dag och pluggade på eftermiddagarna) och mer på praktisk 
erfarenhet de sista två veckorna.  
 
Jag var på sjukhuset ca 30 timmar i veckan. 
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i ett Guest house tillsammans med de andra svenskarna, två amerikanska studenter och 
en kenyansk läkare. Boendet var mycket bra med egen toa och dusch och delat kök och vardagsrum. 
Det fanns både varmvatten och wifi. De som drev boendet var mycket trevliga och visade oss runt i 
staden och tipsade om bra mataffärer och gym.  
 
Boendet ordnades av skolan och kostade 1200 KSH per dag (ca 95 SEK per dag). 



 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Alla som jobbade på sjukhuset kunde engelska, men hos patienterna var det främst stamspråk och 
swahili som gällde. Jag kunde en del swahili innan jag åkte, vilket underlättade väldigt för mig. Dock 
var det ibland problematiskt att kommunicera med patienter, men det gick oftast med lite vilja och 
mycket handgester. För det mesta gick det även att hitta en välvillig släkting eller personal som 
kunde engelska och gärna hjälpte till. I utbytet ingick 20 timmar swahililektioner.  
  
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Det bästa med resan var helt klart alla människor jag lärde känna som jag annars aldrig skulle träffat. 
Dessutom är det alltid kul att möta (och krocka med) nya kulturer, och man får verkligen den 
chansen när man slängs in i en ny vardag på det här sättet.  
  
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 

exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Det var svårt och stressande att anpassa det jag gjorde i Kenya till det jag skulle täcka in enligt 
läroplanen. Exempelvis var det ett antal praktiska mål jag satt upp för mig själv (dvs praktiska mål för 
terminen som jag kopplade mer till medicin än till någon annan praktik) som var svåra att få gjorda. 
Detta var dels för att patientspektrat var annorlunda i Kenya än i Sverige, men också för att det var 
svårt att få en överblick över organisationen på avdelningen och sjukhuset. 
  
Det var jobbigt och frustrerande att ha det så mycket bättre ställt än många andra och ändå inte 
kunna hjälpa till särskillt mycket. Dessutom tror nog många att man har det bättre än man har det 
(exempelvis att man har obegränsat med pengar), och det hände att folk var ganska oförstående till 
och ibland arga för att man nekade dem något.   

 
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 anlände 4 dagar innan utbytet startade. Vi hann då med en alldeles underbar safari, så jag är 
glad jag kom tidigare. Jag hade gärna rest lite mer, men hade dessvärre varken tid innan eller efter 
praktiken. 
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 

Sverige? 
Skolan betalade 4000 kr av resan (flygbiljetten kostade 6300 kr) och swahililektionerna, i övrigt 
finansierade jag den själv med CSN och sparpengar. Det är billigt att bo i Kenya samtidigt som vi åkte 
på en hel del helgutflykter som kostade en del. Jag uppskattar att det totalt gick åt lite mer än det 
gör i Sverige med alla helgutflykter inräknade. 
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

(Fick du någon fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande studenter vid 
terminsstart? Deltog du i det?) 

Mottagande var mycket bra. Vi hade introduktion en vecka då vi fick lära oss swahili och fick känna 
av staden och sjukhuset innan praktiken började. Dessutom fick vi träffa de kenyanska studenterna 
som skulle komma till Sverige senare.  
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 

eller studier? 



Ta reda på rutiner och hur organisationen är uppbyggd så tidigt som möjligt. Detta är lättare sagt än 
gjort då det är mycket få som har en övergripande bild över de olika avdelningarna. Många har bara 
koll på sitt område, och det är därmed av värde att prata med alla professioner. Beroende på vad 
man har för placering är detta lite olika. På exempelvis medicin får man gå runt på flera avdelningar 
och därmed är det bra att veta så tidigt som möjligt vad som förssiggår olika dagar så att man kan 
planera sin placering och få ut så mycket som möjligt av den.  
  
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 

saker…)? 
Det mesta fanns att köpa i Eldoret, men några saker jag hade nytta av var: termometer, en extra 
mobil så man kan ha ett kenyanskt nummer, swahili-svenskt lexikon. Det kan även vara bra att ha 
med en ryggsäck till praktiken där man har allt man behöver under dagen (handsprit, toapapper, 
handskar, stetoskop, vattenflaska och något att äta) då det inte fanns/inte fanns i tillräcklig mängd 
på sjukhuset. 

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, det skulle jag verkligen göra. Man får en ny syn på läkaryrket och på svensk och utländsk 
sjukvård. Men man måste verkligen vara beredd att ta stort eget ansvar då det är svårt att täcka in 
allt man ska lära sig. 
 

 
Här står vi som var med på utbytet framför förlossningen. Det här var en finare och relativt ny del av 
sjukhuset. 



 

 
Sista dagen på safarin i Masaii Mara var vi i en Masaiiby och hälsade på.  


	Reserapport sommarutbyte till Kenya 2013

