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Jag heter Charlotta och läser på sjuksköterskeprogrammet i Linköping, termin fem. Jag 
har varit på utbyte i Kenya, Eldoret med Moi University under 13 veckor. Här har jag 
varit tillsammans med en annan sjuksköterskestudent och tre läkarstudenter, alla ifrån 
Linköpingsuniversitet.  
 Under dessa veckor har jag haft elva veckors klinisk placering varav fem veckors 
kirurgisk placering samt sex veckor på medicin avdelningen. Under de två andra 
veckorna hade vi en veckas introduktion i början och en vecka till rapportskrivande.  
Under mitt utbyte har jag fått tillgodoräkna mig 18,5 poäng av 30 poäng under terminen. 
Det jag har fått tillgodoräkna mig är basgrupp 2,5 p, examination kommunikation 2 p, 
VFU 9 p, obligatoriskt moment 1 p och seminarium i omvårdnad 4 p. Alla momenten 
ersätts av utbytet+ rapporter.  
Jag hade 30 timmars praktik i veckan under minst fyra dagar per vecka.  
 
Boendet ordnades i förväg av Linköpings universitet. Alla vi som var på utbytet bodde 
tillsammans i Dr. Sangs Guest house. Dr. Sang arbetar för Moi University och hans fru 
Jane är den som tar hand om och har ansvaret för deras Guest House. De är båda två 
väldigt trevliga och tillmötesgående. Det är ett bra Guest House som ligger ca 15 min 
gångväg till sjukhuset och 20 min till centrum. Huset har sju sovrum, alla med egen 
dusch och toalett. Det finns två kök, ett matrum, ett vardagsrum, tvättmaskin och en 
mysig trädgård. 
Vi betalade 1200 Kenyanska shilling/natt, vilket motsvarar ca 100 svenska kronor. Det 
fanns vakter utanför huset, städning ingick en gång i veckan och vi fick alltid bra hjälp 
om vi hade några frågor eller problem. 
 
I Kenya är swahili och engelska de två officiella språken men det finns även ca 40 andra 
stamspråk. De flesta pratar swahili och i större städer pratar även de flesta engelska. 
Studenterna på universitetet har all sin undervisning på engelska. Personalen på 
sjukhuset ska också prata engelska, vilket de oftast gör men ofta blandat med ganska 
mycket swahili emellan åt. De flesta av patienterna pratar dessvärre inte mycket 
engelska vilket jag tyckte var lite problematiskt då det som sjuksköterska/student är 
väldigt viktigt att kunna kommunicera med patienterna. Under vår intro vecka lärde vi 
oss en del swahili så en del användlig av det har man haft, men det är inte alltid lätt även 
om man vet hur man ska ställa en fråga när det ofta är svårt att förstå svaret (alla 
patienter pratar inte ens swahili). Men det finns många kenyanska studenter på 
avdelningarna som man oftast kan få hjälp av.  
 
Det har varit hur häftligt och intressant som helst att vara på sjukhuset men även väldigt 
tufft många gånger.  
Några av mina bästa minnen ifrån sjukhuset är att jag fick vara med och förlösa ett barn, 
att hälsa på i Sally Test Center som var en plats för alla sjuka barn att gå till och leka. Där 
fick man inte ha på sig vita kläder för att de inte skulle associeras med de övriga 
sjukhuset. Det var även kul att känna hur man utvecklades och lärde sig förstår hur de 
arbetar men också att man lärde känna många på sjukhuset, både sjuksköterskor och 
andra studenter.   
 
Något som jag upplevde väldigt frustrerande många gånger på sjukhuset var att det ofta 
var väldigt ineffektivt, att många patienter som behövde olika undersökningar eller 



behandlingar akut inte fick det på grund av att de inte hade tillräckligt med pengar och 
även att man har en helt annan patientsyn där patienterna inte alls är inkluderade i 
vården och är väldigt utsatta. Man får även se mycket död och det är inte många som 
bryr sig om någon dör, det är en del av vardagen där vilket var tufft att förhålla sig till i 
början. En annan sak jag tyckte var läskig var nålhanterandet. De står och drar upp 
läkemedel i de trånga korridorerna och viftar med nålarna och även att de bara lägger 
använda nålar i sängen eller sätter de i madrassen.  
 
Ett exempel är när en sjuksköterska skulle ta ett snabb HIV-test på en patient. Då tog 
hon en nål och stack patienten och efter hon gjort det satte hon nålen i filten på 
patienten som delade säng vilket jag tyckte var jätteobehagligt och otroligt dålig 
patientsäkerhet.  
 
Jag och de andra utbytesstudenterna kom till Eldoret två dagar innan vi skulle börja vår 
introduktionsvecka vilket jag tyckte räckte bra. Vi hade gott om tid att orientera oss runt 
i skolan och på sjukhuset under den veckan.  
Jag var även i Tanzania med min familj i två veckor innan jag kom till Kenya vilket gjorde 
att jag hann se en del och vänja mig lite vid hur saker och ting fungerar där nere.  
 
Utbytet är ett Linnaeus Palme finansierat utbyte. Det innebär att vi fick ett bidrag på 
drygt 19 500 kr. Jag har även haft CSN som vanligt utan extra lån. Pengarna har räckt 
gott och väl åt flygbiljett, mat, boende samt småresor på helger.  
 
När vi kom till Eldoret så blev vi upphämtade av Dr. Sang och Jane som tog oss till huset, 
åkte och handlade mat med oss samt bjöd oss på en välkomstmiddag. Dagen efter kom 
Professor Mining, som är internationellt ansvarig för utbytet mellan universiteten och 
presenterade sig. Av honom har vi fått mycket hjälp och han är väldigt mån om att vi ska 
ha det bra och kallar sig själv för vår” Kenyan father” och han introducerar oss som hans 
”sons and daughters”. Det fanns dock inget introduktionsprogram för inkommande 
utbytesstudenter och vi fick inte heller några faddrar. Innan vi åkte till Kenya hann vi 
träffa några av de dåvarande Kenyanska utbytesstudenterna som var i Linköping och 
vissa av dessa har vi träffat mycket och de har även introducerat oss för de studenterna 
som ska till Sverige i sommar, så med dessa studenter har vi haft ganska mycket kontakt 
och gjort många aktiviteter med.  
 
 
Jag tog med mig två scrubs, ett stetoskop, plasthandskar, handsprit och platsförkläden 
hit. Två scrubs räckte bra då vi hade tillgång till tvättmaskin, mitt stetoskop snodde 
någon bara efter någon vecka men det är bra att ha, ett paket plasthandskar räckte inte 
så långt men eftersom de ändå tog betalt av patienterna för de handskar som jag hade 
tagit med mig så kunde jag lika gärna använda sjukhusets handskar, som oftast bara 
fanns i en storlek, oftast Large. Jag skulle rekommendera att ta med en 
sjuksköterskeklocka (finns att köpa på plats också) en blodtrycksmanschett då de har 
väldigt några på väldigt många patienter och för att de som fanns var gamla och jag 
upplevde att de var väldigt svårt att ta blodtrycket med dem. Jag skulle även ta med mig 
en örontermometer då de tar tempen i armhålan vilket tar väldigt lång tid och ofta ger 
missvisande temperatur. 
Jag skulle även rekommendera att ta med ett engelskt- medicin lexikon/engelsk-svenskt 
så man kan slå upp vissa begrepp och sjukdomar. 



Jag rekommenderar stark att åka på utbyte till Eldoret, Kenya. Man får vara med om, se 
och lära sig saker man aldrig skulle få i Sverige, man får se och uppleva hur det är att 
arbeta i ett land med begränsade resurser, man får en kulturell upplevelse, man får 
träffa massor med härliga människor och se massor av vackra platser och djur. Du lär 
dig även en hel del om dig själv och hur det är att vara i ett nytt sammanhang.  
 
 
 
 

                    

 

                             
                        

På sjukhuset tillsammans med en utbytesstudent från Kanada 
samt en kenyansk sjuksköterskestudent 

Tillsammans med några av de kenyanska studenterna 
som har varit/kommer till Sverige i sommar! 

Snorklingutflykt på Zanzibar Safari! 


