
 
 

 

 
 

Reserapport Kenya 
Louise Uddén, termin 6 fysioterapeutprogrammet 
 

1. Vilket program läser du på? 
Fysioterapeutprogrammet. 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Moi University College of Health Sciences i Eldoret, Kenya. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 6, var borta i drygt 13 veckor. 
      

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag läste en kurs på distans (Entreprenörskap), läste även kurserna Sjukgymnastik i ett 
internationellt sammanhang och Fysioterapi verksamhetsförlagd utbildning samt arbetade 
med kandidatuppsatsen. Totalt hade jag 10 veckor med praktik. De placeringar jag hade var; 
fyra veckor på outpatient ward, två veckor ortopedi, en vecka neuro och tre veckor med 
COBES (Community Based Education and Services). 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag kunde tillgodoräkna mig KUA (klinisk undervisningsavdelning) samt två valbara kurser 
varav båda var 7,5 hp. 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag hade mestadels halvdagar på praktiken på sjukhuset, därmed spenderades 
eftermiddagarna till att skriva rapporter och uppsatsarbete. Det vill säga totalt lade jag cirka 
6-8 timmar varje dag på både praktik och studier. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Jag och 6 andra studenter från Linköpings Universitet bodde tillsammans i ett hus. Boendet 
var ett av alternativen som anordnades av skolan. Boendet hette ”Cherry Guest House” och 
vi hyrde hela bostaden då vi fyllde upp alla rum. Hyran kostade cirka 3100 kr per månad per 
person. Värdfamiljen bodde i en mindre bostad på bakgården. Jag tyckte vårt boende var 
väldigt bra, det var nära avstånd till sjukhuset och till city. Det kändes väldigt tryggt och 
värdfamiljen var helt fantastisk. Det var rymligt och vi delade rum två och två. Det fanns en 
mindre trädgård och balkong/terrass ifall man ville vistas utomhus. Säkerheten var hög då 
det fanns en vakt under nattens alla timmar och låst grind till huset.   
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Jag kunde inte prata swahili men eftersom engelska är ett officiellt språk gick det bra att 
endast kunna engelska. Vi hade en introduktionsvecka innehållande swahililektioner då vi 
lärde oss några vanliga fraser och ord. Det var såklart en barriär att inte kunna swahili i någon 
större uträckning, men det gick oftast bra att kommunicera på engelska och när exempelvis 
en patient inte förstod engelska fanns oftast möjlighet till att få tolkhjälp från en kollega.  

 
9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  

Bästa minnet från praktiken är ett patientmöte med en man på Outpatient ward. Han var i 
medelåldern och led av långvarig ländryggssmärta. Jag fick i uppdrag av min handledare att 



 
 

 

ge denne man ett par övningar. Utan att få någon bakgrundsinformation och utan att få göra 
en egen bedömning fick jag göra det bästa utav situationen. Jag gav mannen några 
muskelstärkande övningar för rygg och bål. Det lilla jag gjorde visade sig i en stor 
uppskattning och tacksamhet, detta hände med flertalet av patienterna och jag blev otroligt 
glad över att få göra någon annan glad och tacksam. Jag måste även säga att våra 
helgutflykter har varit bland det bästa jag har gjort. Vi har verkligen fått uppleva Kenyas 
natur och kultur på absolut bästa sätt.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? Berätta gärna om ett 
exempel relaterat till studierna och en relaterat till kulturen/samhället. 
Det var något frustrerande att inte kunna Swahili i större utsträckning då många av 
patienterna inklusive handledare och kollegor på avdelningen pratade swahili. I många fall 
fick vi fråga oss till vad som hade sagts. Vissa handledare var bättre på att informera och att 
samtala på engelska när vi var med. I vissa fall förstod inte ens handledaren språket ifall 
patienten endast pratade sitt egna tribe språk. Väntetiden och en varierande arbetsmoral 
hos personalen kunde stundvis vara påfrestande. Det var därför viktigt att själv ha en 
drivande kraft, fråga mycket och vilja ta reda på saker.  
Vi hade många obligatoriska uppgifter som kunde sno tid och uppmärksamhet från 
praktiken, många av de andra studenter som åkte hade mindre teoretiska uppgifter och 
därmed kunde de tillbringa mer tid på praktiken och fokusera på det.  

 
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 Eldoret sent på lördagskvällen den 27e januari och utbytet började måndagen 
den 29e januari. Det var skönt att ha en ledig dag och börja utforska vart man skulle bo och 
leva under tre närmsta månaderna.   
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige?  
Det gick åt lite mer pengar under denna tid på grund av att två hyror ska betalas (jag hyrde 
inte ut min lägenhet i Sverige) och eftersom vi gjorde många utflykter så kostade detta också. 
Inför resan fanns en del utgifter i form av vaccinationer och annan utrustning som man ville 
ha med sig. Däremot var maten och levernet billigt i Kenya. Tack vare Linneus-Palme 
stipendiet blev utgifterna något hjälpta. Största utgifterna skulle jag säga var resorna och 
utflykterna men detta är något som var värt att lägga pengar på. Det var fantastiskt att få se 
så mycket av Kenya.  
 

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 upphämtade av Sabina på flygplatsen. Vi fick även spendera vår nästkommande dag 
tillsammans med Sabina som tog oss med på en utflykt. Det var verkligen ett bra 
välkomnande. Vi fick även besök av Naomi som var vår administrativa koordinator och 
kontaktlärare på fysioterapeutprogrammet vid Moi University. Hon styrde upp våra 
praktikveckor och såg till att ordna så att vår första praktikdag blev bra. Studenterna som 
tidigare varit i Sverige var hjälpsamma och visade oss runt på sjukhuset, vilket underlättade 
lokaliseringen på sjukhuset väldigt mycket. Första veckan innehöll swahililektioner vilket 
också var ett bra sätt att introducera vår tid i Kenya.  
 



 
 

 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Det är svårt att förbereda sig inför hur allt kommer vara, det bästa är att vara anpassningsbar 
och låta allt bli en erfarenhet. Var beredd på att studierna kommer att kosta en hel del tid 
ifall aktuellt studieupplägget är detsamma som vi hade. Det är skönt om uppsatsarbetet är 
följsamt till att man åker iväg. Det kan vara svårt att styra upp saker i Sverige och det hjälper 
såklart att åka ihop med sin uppsatspartner.  
Kom även ihåg att organisation, planering och tid skiljer sig ganska mycket mot Sverige. 
Praktikplaceringarna är inte lika välplanerade som i Sverige och tiden tar man inte på stort 
allvar. Det gäller därför att själv vara drivande och vilja lära sig, samtidigt som man försöker 
anpassa sig efter Kenyas kultur och arbete.  
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 
Svar: Ta med regnkläder och varma kläder inför regnperioden, myggmedel, apotek-grejer, 
solskyddsfaktor, handsprit och handskar (fås från LiU), badkläder och ryggsäck. Många 
förbrukningsvaror går att inhandla på plats, så packa därför inte väskan full med sådant.   
Jag hade med mig ett stort myggnät att ha över sängen, det kom dock inte till användning då 
vi inte hade problem med mycket mygg under tiden vi var där. Det kan dock vara bra att ha 
ifall man åker på utflykt och sover över och inte vet huruvida det finns mycket mygg. Det 
finns inte lika mycket utrustning och resurser på sjukhuset, ifall man vill packa med sig 
reflexhammare eller goniometer går det bra, men jag upplevde att det gick utan, det var 
också ett sätt att anpassa sig gentemot deras metoder.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Jag kan säga att utbytet har varit bland det bästa jag har gjort i mitt liv. Det innebar inte alltid 
lätta situationer men tack vare att vi var ett kanonbra gäng så har vi kunnat stötta varandra 
och hitta på många roliga saker. Vi har skapat minnen för livet! 
 

17. Övrigt: Det är en del som ska ordnas innan utresa så var ute i god tid med vaccinationer, 
visum och andra papper. Det är också bra att ordna med uppsatsarbetet exempelvis 
inhämtning av data och annat innan man åker.  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        Jag och Josephine utanför Outpatient ward.           Bild på hela gänget. 


