
 

 Reserapport från Kenya vt 2013 
 
Mitt namn är Tove och här kommer min reseberättelse från Kenya.  
 
1. Vilket program läser du på? 
Jag läser termin 9 på läkarprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping 
 
2. Vilket universitet, land och stad åkte du till?  
Jag åkte till Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya.  
 
3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där?  
Jag åkte på utbyte termin 9. Jag var iväg i totalt femton veckor. Vi reste i Tanzania de två första 
veckorna, sedan hade vi 1 veckas introduktionsvecka med swahililektioner följt av tolv veckor praktik 
på sjukhuset.  
 
4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)?  
Vi hade en introduktionsvecka med swahililektioner och rundvisning på sjukhuset och 
studentfaciliteterna. Vi hade sedan 6 veckor praktik på ortoped-kliniken och 6 veckor praktik på 
internmedicin-avdelningen. Under ortopedi-paleceringen varierade vi dagarna med att vara med på 
avdelningsronder, assistera på operation, vara med på olika mottagningar, dels generella ortopediska 
mottagningar och mer specifika såsom klumpfots- och ryggradsmottagning.  På medicinplaceringen 
skedde största delen av undervisningen i form av avdelningsronder och föreläsningar, antingen av 
läkare eller presentationer som studenterna själva höll i. På kvällen förväntades studenterna 
undersöka och ta anamnes från nyinlagda patienter som sedan presenterades dagen efter på ronden.  
 
5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig alla praktik, vilket innebär att jag endast behöver ta igen teorin och göra 
OSCE-tenta och skriva den teoretiska tentan här i Sverige.  
 
6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka?  
Vi var på sjukhuset minst 30 timmar per vecka, och lade ner minst tio timmar till på egenstudier per 
vecka.  
 
7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad?  
Vi (jag, två läkarstudenter till och två SSK-studenter från Linköping) bodde i  Dr. Sang’s  guesthouse. 
Dr. Sang och hans fru Jane bor i ett hus och på deras bakgård har de ett fint gästhus som vi hyrde. 
Boendet ordnades med hjälp av prof. Mining, Moi Universitys internationella koordinator. Kostnaden 
var 1200 Kenyanska shilling per natt, vilket motsvarar ca 100 kr om dagen. I detta pris ingick el, 
vatten, tvättmaskin, eget rum och badrum, gemensamt kök och vardagsrum, Wifi (som dock ej alltid 
fungerade) och städning en gång i veckan.  Boendet kändes mycket säkert med murar runt gården 
och vakter vid grinden dygnet runt.  
 
8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde ingen swahili innan jag åkte. Grunderna i detta östafrikanska språk fick vi lära oss första 
veckan. Dessa fraser var mycket användbara men räckte inte så långt när man ville få en fördjupad 
anamnes från en patient. Detta innebär att jag var beroende av en tolk när patienterna endast kan 
prata swahili eller sitt stamspråk, vilket ofta var fallet med de äldre patienterna. Därför hade jag stor 
glädje av att bestämma träff med en kenyansk student på kvällarna när man skulle undersöka 
patienter för att underlätta kommunikationen med patienterna. All undervisning sker på engelska så 
det är inga problem att hänga med.  



 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Oj, det är svårt att välja ett! Jag tycker att det kollektivliv vi levde tillsammans med de andra svenska 
studenterna och så småningom en finsk läkarstudent och en kenyansk neurokirurg var väldigt roligt 
och givande. Sedan tycker jag att det var fantastiskt roligt att få så många nya vänner från Kenya.  
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Det mest frustrerande var att se unga patienter som ej kunde få adekvat vård på grund av att de inte 
hade rått att betala sin behandling. Känslan av att ett av mina studielån skulle kunna rädda livet på 
en patient är en frustrerande känsla. Det känns så orättvist att landet du råkar födas i avgör om du 
dör eller inte på grund av en sjukdom som skulle kunna botas. 
 
11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att du 
skulle ha kommit tidigare/senare?  
Vi landade i Nairobi två veckor innan studierna startade. Vi reste runt i Tanzania i cirka tio dagar och 
gjorde bland annat en safari i Serengeti. Vi anlände till Eldoret på lördagskvällen och introveckan 
började på måndagen efter vilket kändes som lagom lång tid att hinna göra sig någorlunda 
hemmastadd på.  
 
12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i Sverige?  
Jag finansierade resan med hjälp av sparkapital från tidigare sommarjobb. Linneaus Palme-stipendiet 
var också mycket uppskattat för att finansiera boende och flygbiljetter.  Boendet kostade ungefär 
som här hemma, ca 3000 kr per månad. Matkostnader är billigare än hemma, runt  ½ till 2/3 av 
priset. Det går att leva riktigt billigt i Kenya, men vi valde att handla i de dyraste matbutikerna då det 
var smidigt eftersom de hade allt på samma ställe och utbudet var mest likt vad vi har hemma. Ett 
tips är att handla frukt och grönsaker på marknader då det är billigare och mycket bättre kvalité . Det 
vi spenderade mest pengar på var våra helgresor som var värda varenda öre.  
Jag tror att jag gjorde av med ungefär lika mycket pengar som om jag hade studerat en termin i 
Sverige. Snudd på mer då jag betalade dubbel hyra, jag hyrde ej ut min lägenhet i Linköping.  
 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något 
introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?)  
Vi blev varmt mottagna av Dr.Sangs familj som bjöd på en god kenyansk middag första kvällen vi 
anlände. Vi blev också varmt mottagna av Prof. Mining som ordnade så att vi blev visade runt på 
sjukhuste och knöt ihop oss med de kenyanska studenterna som kommer till Sverige i höst som gärna 
visade oss runt i Eldoret.  Jag hade ingen fadder och det introduktionsprogram vi hade var i princip en 
rundtur på sjukhuset och i Eldoret och swahilistudierna. Det är mycket upp till en själv om man vill ha 
mer kontakt med de kenyanska studenterna, utbyt telefonnummer så fort som möjligt är mitt tips! 
På ortopeden fick vi en handledare som var mycket hjälpsam och som vi kunder ringa om vi inte 
riktigt visste vad som skulle hända under dagen.  Denna fick vi tilldelad av Head of Orthopedic 
Department, dr. Leley. 
 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier?  
Ett tips är att vara med studenterna på kvällarna när de undersöker och tar anamnes på nyinlagda 
patienter, detta är ett gyllene tillfälle att få diskutera olika differentialdiagnoser och analysera 
undersökningsfynd, i lugn och ro utan en överläkares granskande blick. Det kan kännas motigt att åka 
till sjukhuset på kvällen men varje gång jag tog mig i kragen och gjorde det kände jag att det var värt 
det.  I allmänhet kan det vara bra att förbereda sig på att man kommer bli utstirrad och ropad efter 
på gatorna och att man i många fall, särskilt i turiststäder blir sedd dom en vandrande plånbok, 
enbart på grund av hudfärg men råkar ha.  Vi blev rånade på ett hotell i Arusha, Tanzania, så ta dig tid 
att kolla upp boende på till exempel Trip advisor och säkerheten på hotellet/vandrarhemmet ni vill 



bo på innan ni bokar. Förbered dig också på att Kenya är ett land fullt av korruption, det kanske inte 
syns till en början men efter en tid i landet börjar man ana vad det är som pågår bakom kulisserna. 
Tänk igenom hur du känner inför detta. 
  
15. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats?  
JA! 
 
16. Övrigt:  
Från att ha känt mig vilsen, trött och helt felplacerad på ett hotellrum i Nairobi första dagen vi 
anlände till Kenya, till att knappt vilja åka hem efter femton veckor i Östafrika förstår ni att jag 
förälskat mig i landet. Det finns mycket som inte är bra och som kan bli bättre, men det är ett land 
som inte går att motstå. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att åka tillbaks för ytterligare studier  
och så småningom arbete i landet. Utmaningar inom områden som bland annat HIV och tuberkulos 
gör att en läkares arbete där blir mycket viktigt och utmanande.  Min termin i Kenya är en 
oförglömlig upplevelse och jag har lärt mig mycket om mig själv och andra. Det må vara klyschor, 
men de är sanna. Om du vill läsa mer om våra upplevelser gå gärna in på min och Märtas blogg: 
105dagariafrika.wordpress.com. 
 
 

 

 

 

 

Märta och Sofia tillsammans med några av de kenyanska studenter som varit och ska åka till Sverige. 

Fr. v: Jo, Sofia, Märta, Nicolas och James.  
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Trauma meeting på Ortopedkliniken.  

 

Jag tar en nötpaus innan ronden. 
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Märta utanför ortopedavdelningen 

 

Jag är på väg till operationssalarna. 

http://105dagariafrika.files.wordpress.com/2013/03/dscn0770.jpg
http://105dagariafrika.files.wordpress.com/2013/03/dscn0774.jpg


 

 

”Team Sweden” i Lake Nakuru National Park med vattenbufflar i bakgrunden. 
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