
 

Studietur til Tanzania & Zanzibar med fokus på 
Global Sundhed



 

 

 

Før afrejse:  
Kursusdag i København 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 og HIV i Afrika. 

UGE 1: Stonetown
Introduktion til Zanzibar - kultur, sundhed og demografi 
Sundhedssystemets opbygning 
Etiske retningslinjer for ophold på hospitalerne 
Rundvisning på Zanzibar School of Health 
Klinisk observationspraktik på Mnazi Mmoja Hospital & 
Al Rahma Hospital 

UGE 2: Kivunge, Makunduchi og Paje
Besøge Health Improvement Project Zanzibar,  
som har støttet genopbygningen af to hospitaler 
Besøg ved en traditionel medicinmand 
Besøg på lokal skole i Paje, hvor de studerende skal lave oplæg 
Makunduchi Hospital 

UGE 3: Dar es Salaam
Besøge Muhimbili University of Health og Muhimbili Hospital 
Oplæg fra læger og sygeplejersker, som arbejder med børnesundhed 
3 dage fri med mulighed for at besøge Mikumi national park 
eller udforske Dar es Salaam på egen hånd. 
Besøge den danske ambassade og hører om Danidas arbejde i landet  
Buffet og fest den sidste aften og afsked med gruppen. 

PROGRAM
    

Studiespørgsmål: 
- Inden afrejse: De studerende har 

inddelt sig i grupper og udarbejdet 
et oplæg om “sexual education” 
eller håndhygiejne til børn i alderen 
12-16 år. 

- Identificer Zanzibars største 
udfordringer på sundhedsområdet? 

- Redegør for en klinisk 
problemstilling observeret under 
klinikopholdet? 

- Analyser problemstillingen ved brug 
af forskningsartikler og anden 
selvvalgt litteratur. 

- Diskuter fordele og ulemper ved 
den måde sundhedsystemet er 
opbygget på? Sammenlign evt. 
med det danske system. 

Keywords: 

#homoseksualitet #HIV #malaria 
#børnesundhed #globalsundhed 
#WHO 
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Indikationspriser 2019 

Pris pr. deltager ved afrejse  
Januar - Juni:     kr. 15.195 
Juli - December: kr. 16.195 

Bemærk: 

Turen kan gennemføres ved minimum 10 deltagere! 
Der tages forbehold for ændringer i programmet og 
ændringer af tider og indkvarteringssteder. 

PRISER 

Inkluderet:

• Kursusdag i København med nævnte forelæsere 
• 20 dages studietur inkl. overnatninger 
• Alle måltider 
• Fuldt tilrettelagt program for opholdet 
• Lokal koordinator 
• Sygeplejefaglig rejseleder 
• Faglige oplæg undervejs 
• Transport i bus med A/C 

Ikke inkluderet:

• Flybilletter 
• Visum 
• Private udflugter 
• Andre måltider end de nævnte 
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