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Reserapport Moi Referral and Teaching Hospital vårterminen 2013 
 
Jag heter Sofia och läser på Läkarprogrammet. Vårterminen 2013 åkte jag till Eldoret, Kenya i 13 
veckor för att läsa termin 8. Jag gjorde mina kliniska placeringar inom kirurgi och internmedicin på 
Moi Teaching and Referral Hospital och kunde efter utbytet tillgodoräkna mig praktiken samt 
basgrupperna för terminen, d v s alla obligatoriska moment utom den skriftliga tentan. Placeringarna 
var 6 veckor vardera på kirurgi och medicin, så jämfört med mina kursare i Linköping ”missade” jag 2 
v primärvård och 2 v på akuten. 
I Eldoret spenderade jag cirka 30 timmar per vecka på sjukhuset på framförallt praktiska moment 
som ronder, mottagningsverksamhet och operation men även en del teoretiska lektioner - uppläggen 
var lite olika på medicin respektive kirurgi. 

 
Vi fem studenter från Hälsouniversitetet som reste tillsammans bodde i ett privat guesthouse ca 15 
min promenadväg från sjukhuset. Boendet ordnades via Professor Simeon Mining på Moi University 
och standarden var något högre än jag förväntat mig. Vi hade varsitt enkelrum inrett med säng, 
skrivbord och klädskåp samt egen toalett och dusch med varmvatten. Gemensamma utrymmen var 
kök, matrum, vardagsrum och en trädgård med egen ingång. Vi hade även tillgång till tvättmaskin. 
Jag uppskattade särskilt närheten till sjukhuset och centrum samt att huset låg i ett tryggt område. 
Kostnaden var 1200 KSH/ natt ~100 SEK 
 
Redan innan avresan hade vi träffat kenyanska studenter från Moi University inom Linneaus-Palme-
utbytet i Linköping, och under den första introduktionsveckan i Eldoret fick vi träffa både dem vi 
redan kände lite och de studenter som ska resa till Sverige i höst. De ordnade en rundvandring i 
Eldoret för oss, och även en utflykt en av de första helgerna. Under resten av tiden fortsatte vi att 
umgås och lärde känna varandra bättre. Förutom studenterna var vår värdfamilj väldigt välkomnande 
och måna om att vi skulle ha det bra. Professor Simeon Mining som är ansvarig för utbytet var också 
till stor hjälp innan avresan och under hela vistelsen.  Jag tyckte det kändes jättebra att redan från 
början ha ett litet nätverk på plats. 
 
I Kenya är både engelska och swahili officiella språk. Första veckan i Eldoret hade vi svenska 
studenter gemensamma swahililektioner, något jag tyckte var en jättebra start och faktiskt hade 
nytta av under resten av vistelsen, även om det i slutändan var hälsnings- och artighetsfraserna jag 
slet mest på. Engelskan är tacksamt nog arbetsspråket på sjukhuset men däremot är det inte så 
många patienter som pratar engelska eller känner sig bekväma med att använda det när de berättar 
om sina besvär. Det var främst i patientkontakten jag upplevde att språket var ett problem då jag 
behövde ta hjälp av de kenyanska studenterna med översättning. Med tiden kändes det både 
omständligt och frustrerande att inte få förstahandskontakten med patienterna. 
 
Det fanns många gånger då skillnaderna mellan det svenska och kenyanska samhället blev 
uppenbara, och jag ska berätta om två situationer:  
På sjukhuset kände jag mig ganska frustrerad en gång efter ett möte med en ung tjej på 
medicinavdelningen. Hon kom med sin pappa, prel. diagnosen var kronisk leukemi och hon hade 
svåra symtom, uttalade kliniska fynd och dåliga resultat på labproverna vilket vi hade diskuterat på 
ronden (som var på engelska vilket patienten och hennes pappa inte förstod så bra). Morgonen efter 
ronden mötte jag hennes pappa på avdelningen och då han kunde lite engelska kom han fram och 
tackade för att vi hade tagit så väl hand om hans dotter som han berättade redan nu mådde bättre 
efter den behandling hon hade fått (blodtransfusion och paracetamol). Nu, sa han, nu skulle hon 
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äntligen efter flera månaders sjukdom bli frisk och kunna gå tillbaka till skolan. Jag stelnade nästan 
till då jag insåg att ingen hade förmedlat informationen om hennes tillstånd till dem och försäkrat sig 
om att de förstått allvaret. Men han sken verkligen av hopp så jag kunde inte göra annat än att svara 
att jag var glad över att hon mådde bättre och att jag också hoppades att hon skulle bli frisk. Jag 
önskade att jag hade kunnat vara mer ärlig men av flera skäl - framförallt språkproblemet - hade jag 
inte så många alternativ till att göra som jag gjorde. Händelsen gjorde mig extra arg då jag faktiskt 
hade frågat särskilt under ronden om ingen kunde berätta för dem vad vi visste om hennes fall, men 
rondande överläkaren tyckte att ”den lilla saken kan nog underläkarna klara av efter ronden”.   
Tydligen gjorde de inte det, när pappan nu ändå trodde att hon skulle bli frisk av sin behandling. 
Den här händelsen innehåller så mycket av det som jag berördes av under utbytestiden: en ung 
patient som kommer in sent med en långt gången svår sjukdom, den bristande kommunikationen 
mellan läkare och patient och den äldre läkarens nedvärdering av patientinsyn.  
När pappan kom fram och tackade kände jag mig någonstans också adresserad i egenskap av vitklädd 
mzungu (swahiliord för ”vit”). Jag förstod under min tid i Kenya att det att vara vit medför många 
positiva associationer - inte minst föreställningar om rikedom. Kanske tänkte pappan att hans dotter 
haft tur och fått träffa en rik, vit doktor som hade gett henne någon sorts mirakelmedicin? Medan jag 
å min sida kände en stor sorg när jag tänkte att en sådan sjukdomspresentation som hennes nog 
främst ses i ett land där utbredda problem med fattigdom, låg utbildningsnivå och dålig tillgång till 
sjukvård gör att ”patient’s delay” blir så stor att inte mycket återstår för sjukvården att göra mer än 
att trösta och lindra, något den heller inte alltid räcker till för. 

 
En annan händelse, utanför sjukhuset, var lite irriterande i stunden men såhär i efterhand egentligen 
mest komisk. Jag, tre av de andra från HU och vår finska kompis skulle åka till Mount Elgon National 
Park en helg för att gå upp för det ca 4 200 m höga berget. Vi körde in i parken mitt på lördagen, åkte 
till stugorna vi skulle bo i och lastade av grejer och åkte sen runt i parken på eftermiddagen. 
Morgonen efter gick vi upp jättetidigt för att åka till startplatsen för vandringen uppför berget som 
skulle ta flera timmar. Första problemet var att jeepens fyrhjulsdrift var lite opålitlig och vid en lite 
brantare backe fick vi alla hoppa ur så vår chaufför kunde köra upp, ändå ett rätt litet problem skulle 
det visa sig. Nästa utmaning var att röja undan en stor trädgren som hade blåst ner mitt över vägen, 
det gick också bra. När vi hade någon mil kvar till berget blev vi dock väldigt förvånade när vi 
upptäckte att man hade grävt ett dike rakt över vägen för att skapa plats för vattnet som skulle 
komma under den stundande regnsäsongen. Vår envise chaufför blev irriterad över att ingen sagt 
något om grävarbetet och tyckte vi skulle gräva igen diket vilket vi hjälptes åt att göra. Tyvärr till 
ingen nytta.. Ett par hundra meter längre fram kom nämligen ett till dike som var mycket bredare och 
djupare. Det var bara att acceptera att vi inte skulle kunna komma över det med bilen, vilket innebar 
att vi inte skulle hinna till avsatsen i tid för att gå upp och ned för berget under dagen som planerat.   
 
Jag har många fina minnen från mina månader i Kenya och det är otroligt svårt att välja ut endast ett 
bästa minne. På fritiden gjorde vi så mycket som var roligt/ spännande/ avkopplande – bland de 
upplevelserna är nog naturupplevelserna med safaris i nationalparkerna mina bästa, samtidigt som 
jag tycker att många upplevelser på sjukhuset också är minnesvärda för att de lärde mig så mycket. I 
den kategorin är mina bästa minnen enskilda möten och samtal med både studenter och patienter, 
samt (bedside-) undervisningen i undersökningsteknik och anamnestagande som var väldigt grundlig 
eftersom det är två oerhört viktiga instrument i diagnostiken. Inspirerande! Ofta är man en ganska 
stor grupp på avdelningsronderna så därför var det jätteintressant att gå på mottagning ibland, 
hjärtmottagningen var särskilt bra. Där fick jag vid ett par tillfällen gå som ensam student och 
träffade då många patienter med olika sjukdomar och ofta tydliga fynd vid undersökningen. 
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Jag och två av de andra HU-studenterna reste i Kenya och Tanzania två veckor innan kursen startade. 
Hela gruppen träffades i Eldoret två dagar innan första dagen på introduktionsveckan.  Då det var 
min första resa till ett afrikanskt land tyckte jag att det var jätteskönt att ha acklimatiserat mig till 
klimatet, maten och samhället innan jag åkte till Eldoret, väl där väntade ytterligare många nya 
intryck på sjukhuset. Inte minst var det roligt att få lite tid till att bara resa och se mer av Afrika, det 
rekommenderar jag alla som åker att göra antingen innan eller efter utbytesperioden. 

 
Kostnaderna i samband med enbart själva utbytet; vaccin, malariaprofylax, extra försäkring, 
flygbiljetter, mat och boende och lite till täcktes väl av CSN (lån + bidrag) och Linnaeus-Palme- 
stipendiet. Sedan gjorde jag flera resor både innan, under och i slutet av utbytet där jag behövde 
skjuta till från egna besparingar för att få det att gå ihop. Jag hyrde ut min lägenhet i Linköping under 
utbytesperioden och tror att jag i slutändan klarade mig på ungefär lika mycket pengar som under en 
vanlig termin i Sverige, men då har jag också fått se och uppleva långt mycket mer. 
 
Några praktiska saker som är bra att tänka på är att det går bra att resa in i Kenya på turistvisum, 
men då måste man skaffa studentvisum/ Pupil’s pass vid ankomsten till Eldoret. Tänk också på att 
Pupil’s pass ger en ganska rejäl rabatt på entrén till nationalparkerna. Student UT- försäkringen som 
man har via LiU har bra täckning så länge man stannar inom Kenya, vill man göra avstickare till andra 
länder (vi åkte till Tanzania inklusive Zanzibar och Uganda) krävs att man tecknar en reseförsäkring 
privat. Kom även ihåg att registrera dig på svenska listan vid ambassaden i Nairobi, görs lätt via deras 
hemsida.  

 
Angående saker att tänka på vid packningen kan jag rekommendera att inte ta med för mycket vita 
privata kläder, de blir snabbt missfärgade av det röda dammet. På sjukhuset tyckte jag att det var 
väldigt användbart med en engelsk fickbok t ex Oxford handbook of clinical medicine eller Oxford 
handbook of tropical medicine, för att kunna slå upp engelska förkortningar och begrepp som dyker 
upp eller snabbt läsa på om för oss ovanliga diagnoser.  Jag hade bara med mitt stetoskop men hade 
också haft nytta av pulsoxymeter, blodtrycksmanschett och ficklampa vilket man ibland får leta efter 
eller köa för på sjukhuset. 
 
Jag rekommenderar definitivt andra studenter att åka på detta utbyte. Det är en jättespännande 
chans att vidga vyerna och få en annorlunda och rolig termin! 
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Nandi road, vägen från guesthouset till sjukhuset och centrum 

 
Sjukhusentrén 

 
Avskedspicknick i guesthousets trädgård 
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På utflykt strax utanför Eldoret 

 
I Lake Nakuru National Park fick jag se noshörningar på nära håll 

 
Cykling i vackra Hell’s gate National Park 
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