
 

Luksus kursusrejse  til Tanzania & Zanzibar med 
fokus på Global Sundhed



 

 

Før afrejse:  
Kursusdag om global sundhed og Tanzanias sundhedssystem med oplæg fra en 
sygeplejerske med en MSc in Global Health og en akutlæge, som tidligere har 
arbejdet i Afrika. De rejsende bør inden turen læse rapporten: “Børnesundhed på 
Zanzibar”. Oplæg fra Mathias Søgaard MSc in African studies om homoseksualitet i 
Afrika og HIV. 

UGE 1: Tanzania
Byer: Bukoba og Dar es Salaam 
Besøge landsbyen Bokuba, som ligger ved Victoriasøen.  
Byen har omkring 100.000 indbyggere.  
Vi skal besøge Bukoba Town Health Center og opleve livet i en lokal landsby. 
Herefter går turen til hovedstaden i Tanzania - Dar es Salaam.
Her besøger vi Muhimbili University of Health og Muhimbili Hospital 
Oplæg fra læger og sygeplejersker, som arbejder med børnesundhed 
Besøge den danske ambassade og hører om Danidas arbejde i landet  

UGE 2: Zanzibar 
Byer: Stonetown, Makunduchi og Paje 
Introduktion til Zanzibar - kultur, sundhed og demografi 
Sundhedssystemets opbygning 
Besøge Mnazi Mmoja Hospital - øens største hospital
Besøge Health Improvement Project Zanzibar,  
som har støttet genopbygningen af to hospitaler 
Besøg ved en traditionel medicinmand 
Rundvisning på Zanzibar School of Health 
Buffet og fest den sidste aften og afsked med gruppen. 

PROGRAM     
Kursusspørgsmål: 

- Hvor langt er Tanzania og Zanzibar 
nået i forhold til FNs udviklingsmål? 

- Hvorfor er prævalencen af HIV-
smittede i Tanzania faldet gennem 
det sidste årti? 

- Hvilket udviklingsprojekter har 
europæiske NGO’er været med til 
at oprette og i hvor høj grad er de 
succesfulde? 

- I hvor høj grad bidrager 
lokalbefolkningen på Zanzibar af 
den massive turistindustri der 
præger øen og hvad er deres 
største udfordringer på 
sundhedsområdet? 

Det er nogle af de spørgsmål, som vi 
søger svar på i løbet af denne 
studietur, som har fokus på global 
sundhed. Vi skal opleve den fattige og 
primitive del af Tanzania ved Lake 
Victoria og vi skal besøge den 
berømte turistdestination på 
Tanzanias østkyst Zanzibar. 

Keywords: 
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Indikationspriser 2019 

Pris pr. deltager ved afrejse  
Januar - Juni   	 kr. 25.800,- 
Juli - December	kr. 26.200,- 

Bemærk: 

Turen kan kun gennemføres ved minimum 10 deltagere 
og maks 18. 
Der tages forbehold for ændringer i programmet og 
ændringer af tider og indkvarteringssteder. Turen skal 
være booket mindst fire måneder inden afrejse, med 
indbetalt depositum for alle deltagere. 

PRISER 

Inkluderet:

• Kursusdag i København med nævnte forelæsere 
• Flybilletter 
• 10 dages overnatninger i delt dobbeltværelse 
• Morgenmad og frokost 
• Fuldt tilrettelagt program for opholdet 
• Lokal koordinator 
• Sundhedsfaglig rejseleder 
• Faglige oplæg undervejs 
• Transport i bus med A/C 

Ikke inkluderet:

• Visum 
• Private udflugter 
• Andre måltider end de nævnte 
• Tillæg for enkeltværelse 
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