
Reserapport Kenya VT 2013 – Johan SSK 

 
Vilket program läser du på? 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Vilket universitet,stad och land åkte du till? 

Moi University, Eldoret och Kenya 

 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Termin 5 och utbytet varade i 13 veckor 

 

Vad gjorde du där (kurser,projekt,praktik)? 

Praktik, i utbytet gjordes det 5 veckor kirurgi och 6 veckor intern medicin + det 

skrevs en rapport och en reserapport. 

 

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 fick tillgodoräkna mig all praktik som gjordes och även rapportena som skrevs 

samt basgrupper. 

 

Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Jag gjorde 30 h praktik/per vecka. Jag var också tvungen att studera själv på egen 

hand utöver praktiken till min terminstenta. 

 

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

Om ja,hur? Kostnad? 

Jag bodde på Dr. Sang Guest House. Det var ett mycket bra boende med egna rum 

och toalett med varm vatten dusch. Det var ett gemensamt kök och fanns en 

tvättmaskin. Trådlöst internet fanns men funkade inte alltid och vi fick då tillgång till 

internet stickor. Värdfamiljen är mycket tillmötesgående och trevliga. Det kostade 

1200 kenyanska schilling per natt = (ungefär) 100 svenska kronor/natt. Detta boende 

ordnades via både vår svenska och kenyanska koordinator (Anna Sandelin och 

Simeon Mining).  

 

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

Engelska och swahili är Kenyas huvudspråk. Engelska kunde jag men inte swahili, vi 

fick under introduktionsveckan swahili lektioner ordnade av Universitetet (fick betala 

själva 300 schilling/h = 25 kr/h). Sedan finns det 42 olika stamm språk i Kenya. 

 

På sjukhuset blev det lite jobbigt när patienterna inte pratade engelska och det var 

inte så många patienter som gjorde det. Men man kunde då ta hjälp av en med-



student som fick översätta swahilin. Genom våra swahili lektioner lärde vi oss basic 

swahili så man kunde ta sig fram och det märktes att lokal befolkningen uppskattade 

detta. Många kenyaner kan mycket bra engelska så språket har inte varit några 

problem i det stora hela. 

 

Vilket är ditt bästa minne från utlandstudierna? 

Sammanhållningen av de svenska utbytesstudenterna och även de kenyenska 

studenterna som ska till Sverige på utbyte. Vi har kommit mycket bra överens och 

stöttat varandra under hela vårat utbyte. Vi har haft många roliga upplevelser och utan 

dessa svenska medstudenter skulle jag nog inte ha haft ett så pass bra utbyte. Vi 

funkade väldigt bra ihop alla studenter såväl SSK som LÄK. 

 

Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frustrerande? 

Berätta gärna om ett exempel relaterat till studierna och ett relaterat till 

kulturen/samhället. 
Från sjukhuset är den mest frustrerande upplevelsen jag haft den tid som går till spillo 

pga oeffiktivitet och tid som lägs ner på onödigt arbete. Jag har några exempel, att 

man får lägga ner mycket tid på att leta material dels för att det kasnke inte finns 

något och dels för att materialen ibland ligger huller om buller och är helt 

oorganiserat, det spelar ingen roll om man organiserar de material som finns 10 

minuter senare ligger allt på fel ställe igen. Mitt andra exempel kan vara om man ska 

göra ett moment och så finns det inte ett visst material för detta och någon går iväg 

för att hämta det. Då kan man tycka att man kan göra något annat så länge för att avra 

mera effektiva men i Kenya har man en annan uppfattning av tid och därför står man 

bara och kollar ut i luften medans man väntar. Detta är ett av de mest frustrerande 

exemplerna jag upplevt. 

 

Kulturellt kan jag ta upp min mest frustrerande upplevelse som är väntandet. Som jag 

nämnt tidigare har man en annan syn på tid och om man bestämmer en tid man ska 

träffas med en Kenyan så kommer dom aldrig i tid. Det gäller allt med tid i detta land. 

I kenya är man inte försenad om man kommer inom en timme av vad man 

bestämmde för tid, så om man säger kl 18 och man kommer 18.55 så är man inte sen. 

Det har gått åt mycket tid till att vänta och sånt gör mig mycket frustrerad när jag 

kunde ha lagt den tiden till något nyttigare. 

 

Hur lång tid innan utbytetstudiernas start fanns du på plats? Var det 

bra eller önskar du skulle ha kommit tidigare/senare? 

Jag och två av läkarstudenterna åkte till Afrika 2 veckor innan vi skulle befinna oss 

på plats för start av utbytet. Detta för att ha lite tid för att resa runt i Tanzania innan. 

Detta var mycket bra för mig och man hann anpassa sig lite med kulturen innan man 

började praktiken. Det var roligt att hinna se lite innan allt också. Vi var sedan på 

plats i Eldoret 2 dagar innan utbytet börjarde och detta var perfekt med lagom om tid 

för att packa upp och göra sig lite bekväm med staden och sitt boende innan. 

 



Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt gemfört 

med att studera i Sverige? 

Jag fick ett Linnaeus Palme stipendium på cirka 19000 kr, ett stipendium från 

vårdförbundet på 3000 kr och tog utökat CSN som är 8200 kr + det vanliga CSN 

lånet. Jag jobbade även lite under julen för att få lite extra pengar till utbytet. Att leva 

och bo i Kenya är billigare än Sverige men vi gjorde mycket utflykter samt att jag 

reste innan utbytet vilket gör att det går åt mera pengar. Alla pengar som går åt till 

förberedelser inför resan måste man också räkna med såsom vaccinationer, möjligen 

undersökningsmaterial om man känner för det (stetoskop, termometer mm), 

flygbiljett och annat material såsom myggnätt, utrustning för utflykter om man 

behöver mm. Skulle nog säga att det går åt mindre att leva i Kenya men blir ungeför 

samma pengar som i Sverige när man gör lite utflykter. 

 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon 

fadder? Ordnades något introduktionsprogram för inkommande 

studienter vid terminstart? Deltog du i det) 

Vi fick en bra mottagning, både av universitetet och av våran hyresvärd familj. Första 

veckan hade vi en introduktionsvecka med swahili lektioner på förmiddagen och 

rundvarndringar + andra aktiviteter på eftermiddagen. Vi hade inte några faddrar, men 

fick träffa alla utbytesstudenter som skulle till Sverige ganska snabbt och har sedan 

haft bra kontakt med dessa och hittat på diverse aktiviteter med dom samt så har vi 

träffat på lite olika folk som har varit mycket hjälpsamma och måna om att vi ska ha 

det bra. 

 

Är det något som du vill tipsa framtida utresande studenter angående 

förberedelse eller studier? 

Kan vara bra att läsa på om Kenya innan man åker. Finns inte så mycket bra 

kurslitteratur innan så tag med det ni behöver och utskrift möjligheter finns men inte 

så jättemycket så om ni har något häfte ni vill ha med er skriv ut sånt innan och ta 

med. 

 

Är det något som du kan rekommendera att man ska ta med sig? 

Mjukiskläder att hänga i på kvällarna. Det kan bli lite kyligt om kvällar så det är 

skönt att ha lite varma och sköna kläder att sätta på men det räcker med ett par. 

 

Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

JA, garanterat! Det var en fantastisk uppleveles men jag kan nog inte ta med mig så 

mycket kunskap för sjuksköterskearbetet till Sverige från Kenya. Jag har lärt mig 

mycket annat som jag kommer ha mycket nytta av och dessutom fått sett mycket 

både medicinskt och kulturellt. 
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