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Ett rätt så brutalt möte med verklig-
heten fick läkar- och sjuksköterske-
studenter uppleva i Indien nu i ja-
nuari. 

– Det var jobbigt att se så myck-
et fattigdom och så många sju-
ka – men ändå bra, säger Ulrika 
Svensson, som liksom resten av del-
tagarna går på sitt andra år på ut-
bildningen.  

Ulrika, som ska bli läkare, blev inte av-
skräckt utan kan absolut tänka sig att ar-
beta utomlands bland fattiga människor 
i framtiden.

– Det finns så mycket att göra, säger 
hon. Trots känslan av maktlöshet ibland 
så är ändå det dominerande intrycket 
hoppfullheten bland människorna om 
att det kommer att bli bättre. Vi har mött 
så mycket optimism och vänlighet.

Kursen, som Ulrika och ytterligare 24 
läkarstuderande samt fem blivande sjuk-
sköterskor deltagit i, är en fempoängs-
kurs i global hälsa. Den ges av Institu-
tionen för hälsa, vård och samhälle. Det 
är tredje gången som den avslutande de-
len är förlagd till det privata sjukhuset 
Christian Medical College i den sydin-
diska staden Vellore. Här var lundastu-
denterna i tolv dagar och fick följa ar-
betet på sjukhuset som grundades av en 
amerikanska för hundra år sedan, och fi-
nansieras genom donationer. Själva sjuk-
huset är ganska välutrustat med modern 
teknik, men det går många patienter på 
varje läkare och sjuksköterska, berättar 
kurskoordinator Ditte Mårtensson som 
var med för första gången. 

En stor upplevelse för studenterna var 
att följa med de indiska sjuksköterskorna 
på hembesök. Varje sköterska har ett stort 

Medicinstudenter 
åkte på omtumlande 
studieresa till Indien
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Ulrika Svensson un-
dersöker en flicka i 
en indisk by. foto: 
erik öberg
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område att ta hand om, men lokalkänne-
domen är mycket god, berättar Ulrika.

 –  Ofta är sjuksköterskan uppväxt i 
trakten och känner familjerna.

Själv var Ulrika Svensson med vid ett 
hembesök hos en gravid kvinna och blev 
medbjuden in i hyddan och fick sitta på 
stengolvet. Att få en inblick i hur befolk-
ningen har det kändes lika viktigt som 
att studera hälsoproblemen, tycker hon.

Även om Indien börjar få de väster-
ländska välfärdssjukdomarna, som exem-
pelvis diabetes, så är det en annan typ av 
hälsoproblem som dominerar. Fortfaran-
de är barnadödligheten hög, 30 procent 
av befolkningen har tuberkulos, och HIV 
är utbrett. Studenterna fick även besöka 
sjukhus för leprapatienter (spetälska).

HuvudsyFtet med kurseN är att öka 
studenternas förmåga till globalt utby-
te inom olika hälsoområden – från po-
licyformulering till hälso- och sjukvård. 
Avsikten är också att kursen ska fung-
era som en förberedelse för dem som i 
framtiden vill arbeta i låg- och mellan-
inkomstländer. 

Professor Per-Olof Östergren, över-
läkare vid Sektionen för medicin och 
hälsa, är kursledare. Han är stolt över att 
kursen i global hälsa getts oavbrutet i tju-
go år. Men det är bara under de senaste 
fem åren som man haft ekonomiska möj-
ligheter att resa ut – de första åren till 
Uganda och nu till Indien. 

– Tidigare fick vi visa bilder därifrån, 
men det är såklart en helt annan sak att 
komma dit. och det är ett mycket stort 
intresse för kursen.

Att deN Ligger så pAss tidigt i ut-
bildningen är något man diskuterat fle-
ra gånger. Men Per-Olof Östergren tror 
att ju tidigare man får se en större del av 
verkligheten – desto bredare bli man se-
dan i sitt synsätt. Själv var han en utby-
testermin i Turkiet under sin utbildning 
vilket var oerhört värdefullt.

– Problemen är desamma men lös-
ningarna är olika, säger han. 

Att under två veckor få bo och leva 
tillsammans med sina studenter i sjuk-
husmiljöer i Indien och Uganda är också 
en särskild upplevelse för en lärare.

– Det är en ovanlig och mycket gi-
vande pedagogisk situation. Man hejar 
på varandra i många år efteråt, säger Per-
Olof Östergren.

Även studentgruppen svetsas sam-
man under sådana förhållanden och Ul-
rika Svensson uppskattar också mycket 
blandningen mellan läkar- och sjukskö-
terskestudenter.

– Vi kommer aldrig i kontakt med 
sjuksköterskorna annars. Nu är det ro-
ligt när vi springer på varandra uppe på 
BMC, säger hon.  

MarIa LInDh
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De svenska studenterna möts av en grupp intresserade skolbarn. foto: erik öberg

Susanna Petrén med liten flicka. 
foto: rebecca herbst

Studenterna besökte också patienter med 
lepra. foto: sinja kristiansen




