
Reserapport efter utbytesstudier – Märta LÄK T 9, Kenya vårterminen 13 
1. Vilket program läser du på? 

Läkarprogrammet. 
 

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

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
T9, var där i 3 månader, 12 veckors praktik. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde sex veckor internmedicin och sex veckor ortopedipraktik på sjukhuset.  
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig hela T9:s praktiska moment, dvs 15 hp. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Vi var på sjukhuset ca 30 timmar per vecka, och sedan pluggade vi en hel del eftermiddagar hemma 
utöver det. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Vi svenska utbytesstudenter bodde allihop på samma ställe, Jane Sang’s Guest house. Vi fick detta 
ordnat via vår utbyteskoordinator på plats Simeon Mining. Det kostade 1200 kenyanska shilling (ca 
100 kr)/natt. Det är dyrt för att vara Kenya men samtidigt var det väldigt tryggt, fint, med en härlig 
trädgård man kunde vara i och med varsina rum, toalett och dusch. Internet ingick (funkade dock 
inte hela tiden) och likaså tvättmaskin. Värdparet är väldigt omtänksamma och man hade städhjälp 
en gång i veckan. 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
De flesta pratar engelska, det är dras andra språk, så det är inga problem att ta sig fram som turist/på 
stan. På sjukhuset bedrivs undervisningen på engelska, men däremot i patientkontakten blir det ofta 
swahili eller något stamspråk. Vi fick en introduktionsvecka i swahili, som man hann lära sig ganska 
mycket på, men det var ändå svårt att använda det i vardagen, mer än de vanliga hälsningsfraserna. 
Det kan vara frustrerande att inte kunna hänga med i patientsamtalen, men oftast kan läkaren eller 
läkarstudenterna man går med översätta i stora drag vad som sägs. Om man vill ta patienter själva, 
som de kenyanska studenterna gör på kvällarna, brukar det ofta vara någon snäll kenyansk student 
som kan vara med och tolka åt en.  
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Mitt bästa minne är nog att stå längst fram i safarijeepen och känna den varma vinden i ansiktet 
medan man for fram genom det fantastiska naturreservatet Masai Mara, med giraffer, zebror, 
elefanter och lejon runt omkring sig. Det var en mäktig upplevelse, och vi åkte på flera olika 
safariresor, men man tröttnade aldrig på att åka på ”game-drives”, som det kallas när man åker ut 
med jeep i nationalparkerna.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Jag tyckte det var jobbigt at det är sådana starka hierarkier inom sjukhusväsendet, där överläkarna 
står högst i rang och sedan är det en fallande skala ner till ST, AT, läkarkandidater och sjuksköterskor. 
Som svensk läkarkandidat drabbas man själv som individ inte så mycket, då man blir särbehandlad – 
vilket bara det kan vara jobbigt i sig. Särbehandlingen yttrar sig till exempel i att man blir hejad på 
och får ta i hand med överläkaren och blir presenterad inför alla, medan de nya kenyanska 
studenterna på placeringen behandlas som luft. Hierarki-systemet är frustrerande för att det gör att 



studenterna konstant hunsas av läkarna, och får negativ feedback på mycket. Detta gör att de blir 
rädda och osäkra vilket i sin tur gör att de t.ex. pratar väldigt tyst på ronderna så att det knappt går 
att höra vad de säger när de presenterar en patient.  
 
Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig i Kenya. Det uppstår en del kulturkrockar när det 
gäller saker som att man tror att man har bestämt att man ska ses en viss tid, göra en viss sak, 
avsluta en viss tid osv. T.ex. skulle vi äta lunch mellan kl 12 och 13 med vår utbyteskoordinator, ta en 
snabb lunch i närheten av skolan med våra sjukhuskläder på. Istället blev det att vi fick byta om, åka 
till ett konferenscenter, träffa några gymnasielärare som hade utvecklingskonferens där, och vår 
koordinator skulle hålla avskedstal där, och lunchen blev till slut framåt 15.30. Så länge man inte har 
mycket som måste hinnas med så kan man ofta ta dessa incidenter med god min och det kan ju vara 
spännande med oväntade vändningar, men ibland blir det helt enkelt jobbigt och frustrerande att 
aldrig veta vad som ska ske. Därför kan det t.ex., för den som blir sur och grinig på lågt blodsocker, 
vara en god idé att ha en nötpåse alltid redo i fickan med lite nödproviant! ;-) 
 

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 kom på lördag eftermiddag till Eldoret, flög hela vägen dit från Sverige direkt, och sedan drog 
introveckan i gång på måndagen. Jag tyckte det fungerade bra, första veckan är en introvecka med 
språkkurs vilket gör att man har tid på sig då att acklimatisera sig till staden och bo in sig lite innan 
praktiken börjar. Jag hade å andra sidan varit i Afrika tidigare, så för mig var chocken som man kan 
känna när det är första gången i Afrika inte så stor, vilket nog gjorde det lättare att snabbare komma 
in i hur allt är i Kenya. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 

Dels genom Linneus Palme stipendiet och dels genom vanligt CSN lån. Jag tyckte man klarade sig bra 
på de pengarna, och då reste vi ändå nästan varje helg, och resorna tar ändå en del pengar. Men 
maten är billigare och man spenderar inte pengar på andra nöjen i lika stor utsträckning som man gör 
i Sverige. Så länge man inte har boende att betala för samtidigt i Sverige så är det nog inga problem. 
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Det var bra! Vår utbyteskoordinator kom och fikade med oss på söndagen innan introveckan skulle 
börja och vi fick chansa att ställa frågor och veta lite vad som väntade oss. Vi blev rundvisade på 
sjukhuset och fick information om vart vi skulle infinna oss osv. Vi blev också introducerade för 
kenyanska studenter, dels de som varit i Sverige på utbyte och dels de som skulle åka till Sverige 
terminen därpå.  
 

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

Vi fick inte några specifika faddrar, men de studenter som skulle åka på utbyte till Sverige/hade varit 
på utbyte fungerade indirekt som våra faddrar och ordnade välkomstaktivitet för oss och fanns där 
om vi vill fråga om något, och de drog också med oss på en del aktiviteter för skolans studenter.  
 

15. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 

Förberedelsemässigt tyckte jag inte det var så mycket att tänka på utöver packning, vaccinationer 
osv. Ställ in dig på att det kommer vara väldigt annorlunda jämfört med Sverige, att du kanske inte 
kommer få ut det du ”brukar” från en svensk praktik, men i gengäld kommer du få ut andra saker 
från praktiken.  
 



Studiemässigt så är det bra om man orkar plugga under terminen i Kenya, för mig passade det att 
sitta några timmar på eftermiddagen när man kom hem från praktiken, men man får väl själv hitta 
det som funkar. Gör basgrupperna och läs i böcker. Det är jättebra om man kan få tillgång till 
föreläsningsanteckningar/kompendier (jag har själv skrivit för termin åtta, så om ni vill ha dessa 
sammanfattningar av föreläsningar så är det bara att maila mig). Sedan är det är bra att ha med sig 
fickböcker som man kan stå och läsa i under de väntstunderna man får på sjukhuset, ex Tropical 
Medicine är bra. 
 

16. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, praktiska 
saker…)? 

Jag kan rekommendera att man tar med sig: sovsäck, ficklampa/pannlampa, sidenlakan, magväska 
eller dyl säker pengaförvaring, myggmedel, reseapotek, hatt/keps. Vad gäller praktiken så är det bra 
att ha med sig scrubs, läkarrock, stetoskop, handsprit, handskar, ytdesinfektion, reflexhammare, 
pulsoximeter, blodtrycksmätare, namnskylt, klocka med sekundvisare (för att kunna mäta puls och 
andningsfrekvens), pennlampa. Det är givetvis inte nödvändigt att ha med sig vare sig 
reflexhammare, pulsoximeter, BT manschett eller pennlampa, men du kommer ha nyttan av det då 
detta inte är något som finns tillgängligt för oss studenter när vi vill undersöka patienterna själva och 
som dessutom kommer vara uppskattat av dina kenyanska medstudenter om de kan få låna (och kan 
vara en utmärkt avskedsgåva när man åker hem). 
 

17. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja, absolut. Jag har lärt mig otroligt mycket, det jag fram för allt tyckte gav mig mycket är hur duktiga 
de är på att ta ordentliga status-undersökningar och värdera saker kliniskt, utan tillgång till en massa 
labvärden och röntgenundersökningar.  
 

18. Övrigt: 
Om du åker kommer du få: en oförglömlig upplevelse! Lära dig saker du inte skulle lärt dig i Sverige! 
Se ett fantastiskt land, med vacker natur och storslagna djur! Lycka till! 

 
Jag på sjukhusområdet, utanför ortopedkliniken.  



 
Operationsrummet.  

 
Svensk fem-kamp som vi ordnade för de kenyanska studenterna som tog hand om oss, hemma 

i vår trädgård. 



 
Vårt boende 

 
Lejon i Masai Mara. 


