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1. Vilket program läser du på? 

Sjukgymnastprogrammet 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Moi university, Eldoret, Kenya 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte på sommaren mellan termin fem och sex. Jag var borta i åtta veckor och reste runt två 

veckor innan själva kursen på 7,5hp började. 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 

Jag genomförde en valbar kurs, Sjukgymnastik i ett internationellt sammanhang 7,5 hp, 

Denna kurs innehåller praktik på Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret samt två 

stycken skriftliga rapporter. Jag fick själv välja vilken inriktning på praktiken jag ville ha. Jag 

valde, ortopedi, pediatrik, medicin och primärvård. 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

Jag tillgodoräknade mig en valbar kurs på 7,5hp som genomförs i termin sex.  

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Jag hade praktik 30h/v. Utöver de timmarna så skrev jag mina två stycken rapporter samt läste 

på inför nästkommande dag på praktiken om jag saknade kunskaper i rehabiliteringen för de 

patientgrupper jag mötte. 

7. Var bodde du och hur var bostaden? Ordnade du den på egen hand? Om ja, hur. Kostnad? 

Jag bodde på Janes guest house tillsamans med sju stycken andra studenter. Två av 

studenterna var från USA, en var en kenyansk neurokirurg samt de fyra andra var studenter 

från Hälsouniversitetet, LiU. Vi hade alla varsitt rum med egen dusch och toa samt ett 

gemensamt kök, vardagsrum, tvättmaskin, internet och en innergård. Janes guest house ligger 

i ett tryggt, lugnt och finare område i Eldoret, där många läkare och rektorer från Moi 

University bor. Guest houset har en har en hög säkerhet då de har murar runt hela området 

och taggtrådar högst upp på muren samt vakter och vakthundar dygnet runt. Jag betalade 1200 

kenyanska shilling per natt för detta boende och det är lite dyrare än andra boenden runt 

omkring universitetet men jag tycker att det var värt att betala lite mer eftersom standarden är 

så mycket högre på detta ställe än på de andra som är billigare och man kände sig alltid trygg 

om dagarna/nätterna. Familjen som ägde guest houset var väldigt trevliga och de brydde sig 

om oss. Om något gick sönder så fixade de det samma dag och det spelade ingen roll ifall det 
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var helg eller inte. Boendet fixade vår kenyanska professor och koordinator Simeon Mining åt 

oss. Så vi behövde inte fixa eget boende själva vilket var skönt. 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det problem? 

I Kenya finns det 42 stycken stammar och varje stam pratar sitt egna språk. Jag kunde bara 

engelska innan jag åkte till Kenya. Men eftersom Kenya har två stycken gemensamma språk 

engelska och swahili fick vi första veckan swahililektioner som Hälsouniversitetet bekostade 

åt oss. Vi hade fyra timmars swahililektioner varje dag första veckan och de hjälpte mig att 

kunna kommunicera med de patienter som inte pratar engelska. Många av de patienter som 

jag hade pratade endast swahili då de kom från landsbygden, så det blev mycket kroppsspråk 

och lite swahili när jag skulle instruerar mina patienter att göra något. Så jag kan 

rekommendera dig som ska åka till Kenya att läsa lite swahili innan så det blir lättare att 

kommunicera med patienterna. Alla anställda på sjukhuset pratade engelska och swahili så de 

kunde hjälpa en att tolka vad patienterna sa om de fanns nära tillhands.   

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Jag tycker att det är så svårt att välja det bästa minnet från utlandsstudierna eftersom det finns 

så många att välja på! Men ett minne som ligger i toppen är i alla fall när jag hade min 

placering på pediatriken och jag fick jobba med ett barn som hade cerebral pares och som inte 

kunde prata. Detta barn hade kontrakturer bilateralt i armar och ben och har aldrig kunnat gå 

eftersom mamman inte har haft råd att söka sjukvård tidigare. Under denna vecka jobbade vi 

med att mobilisera barnet och sätta på ortoser för att behandla de kontrakturer som barnet 

hade. Vi mobiliserade detta barn upp i stående med hjälp av ortoser och när detta barn stod 

upp började mamman gråta eftersom hon nu upptäckte hur stor och lång hennes barn var. 

Även barnet verkade uppskatta att stå upp även om vi fick stötta barnet. Detta är ett av de 

finaste minnena från min vecka på pediatriken eftersom man såg hur mycket de uppskattade 

det jobb vi gjorde för barnet.  

10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande? 

Jag tycker att det var jobbigt att se så mycket barn med kontrakturer på grund av tidigare 

frakturer. När de skulle behandla kontrakturen var de fyra stycken sjukgymnaster på en 

patient och de höll fast patienten medan en sjukgymnast stod och försökte behandla 

kontrakturen genom att dra isär benen eller trycka ihop de medan barnet gallskrek. Detta 

tycker jag var väldigt jobbigt att se eftersom vi i Sverige inte behandlar patienter med 

kontrakturer på detta sätt. Jag blev mycket stressad och frustrerad över att jag hjälplöst stod 

och tittade på när barnet utan smärtlindring gallskrek när sjukgymnasterna behandlade 

kontrakturen på detta sätt. Efteråt diskuterade vi hur vi i Sverige behandlar och förebygger 

kontrakturer vilket var skönt för att på så sätt kunna komma med en ny infallsvinkel i hur de 

skulle kunna behandla kontrakturer istället samt förebygga kontrakturer.  

En annan situation jag tyckte var jobbig var att många Kenyaner går efter kenyansk tid och 

det innebär att de kan komma och gå lite som de vill. Sjukgymnasterna kunde komma till 

jobbet mellan 08.00-09.00. Så man visste aldrig när man började jobba på morgonen eftersom 
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mina olika handledare kom alltid olika tider medan jag själv kom den tiden som vi hade 

bestämt från början.    

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start var du på plats? Positivt/negativt med det  

upplägget? 

Jag och en till tjej landade i Kenya två veckor innan introduktionsveckan skulle börja. Detta 

gjorde vi därför att vi ville resa runt i Kenya innan. Vi var i Mombasa, Nairobi och Massa 

mara. Jag är mycket glad att vi kom hit två veckor innan för då hann man ställa in sig och 

smälta alla nya intryck som man fick se. Kenya är väldigt olikt från Europa och jag tycker det 

var skönt att hinna bearbeta och ta det lugnt innan praktiken började. Sedan är detta land 

väldigt vackert och det är väldigt kul att lära sig om den Kenyanska kulturen som skiljer sig 

väldigt mycket från Sverige.      

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick åt jämfört med att studera i 

Sverige? 

Jag fick ett resestipendium från Skolan som delvis betalade min flygbiljett. Sedan tog jag av 

eget kapital. Kenya är ett billigt land att leva i och det som var dyrast för resan var: boende, 

flygbiljett och vaccinationer. Allt som allt la jag ca: 25 000 kr på denna resa och då har jag 

inte levt snålt. Utan unnat mig utflykter på helger och mina två veckors semester innan själva 

utbytet började samt köpt med en massa souvenirer och sytt upp klänningar. Så det är billigare 

att studera i Kenya än i Sverige. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/- universitetet? 

Mottagandet av oss studenter var väldigt bra. Vi hade ett introduktionsmöte med professor 

Mining och de andra utbytesstudenterna som kommer till Sverige i höst. Professor Mining 

hade ordnat en jättebra swahililärare åt oss samt en man som visade oss runt på sjukhuset. Jag 

tycker att det var skönt att veta att man alltid kunde ringa professor Mining om det skulle vara 

något. Han hjälpte t.ex. mig och en till tjej att få träffa en läkare när vi inte mådde bra och han 

gjorde hembesök hos oss för att se hur vi mådde. Så man kände verkligen att han brydde sig 

om oss. De kenyanska studenterna tog väl hand om oss, de visade oss runt i Eldoret, tog med 

oss på roliga evenemang och svarade på frågor om vi undrade något. Även Jane tog väl hand 

om oss, hon tog med oss och storhandlade och visade bra banker första dagen efter att vi 

anlände till Eldoret.  
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14. Tips till framtida utresande studenter 

Var öppen och lyhörd. Försök att inte tänka så svenskt hela tiden utan ta seden dit man 

kommer. Var inte rädd för att upptäcka den nya kulturen du kommer att möta. Det är viktigt 

att du är beredd på att ta ett stort eget ansvar och att du inte är rädd för att vara självständig. 

Det är viktigt att du är tydlig i början med vad du vill få ut av din praktik. Se till att se så 

mycket som möjligt på din praktikplats för det är så annorlunda mot hur det är i Sverige vilket 

jag personligen tycker är intressant att se. När du fått reda på att du är en av de som ska åka 

till Kenya se till att boka vaccinationstid så snart som möjligt då man kan behöva vaccinera 

sig mot väldigt mycket. Det är även smart att boka flygbiljetter tillsammans med de andra 

studenterna som också ska åka till Kenya så snart som möjligt då det blir billigare om man 

bokar långt i förväg.       

15. Rekommendationer att ta med? 

Scrubs, läkarrock, handskar, ansiktsmasker (om du ska vara på medicin), handsprit och 

stängda skor att ha på sjukhuset. Tänk också på att ta med kläder som går över knäna, 

eftersom det är deras vinter så tittar människorna väldigt mycket om man har korta shorts, 

kjolar och klänningar på sig. Jag hade önskat att jag hade någon mer långklänning och 

långkjol med mig. Sedan är det bra att ha med sig en regnjacka eftersom det regnade rätt 

mycket när jag var här och det blir kallt på kvällen så det kan vara skönt med en jacka att ha 

på sig och ett par jeans. Tänk även på att ha med sig bra skor att gå i, för man kan göra rätt 

många utflykter på helgerna som kräver bra skor. En sak som är bra att tänka på är att ta med 

sig kläder som man inte är rädd om eftersom kläderna blir förstörda här nere. Vita kläder blir 

bruna tillslut. Sedan kan det vara bra att veta att all personal på sjukhuset har finkläder på sig 

och läkarrock. Men jag föredrog att ha scrubs på mig och läkarrock eftersom det kändes mest 

hygieniskt för mig och mina patienter.   

16. Skulle du rekommendera andra att åka på detta utbyte?  

Absolut! Detta var en grymt rolig upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Min 

sommar i Kenya var bland det roligaste och givande sommar jag har varit med om! Jag har 

ändrat sätt att se på saker och ting och lärt mig uppskatta allt som vi har i Sverige och jag är 

oerhört tacksam för hur bra vår svenska sjukvård är.  

17. Övrigt? 

Jag tycker att det var bra att åka två stycken sjukgymnaster till Kenya eftersom då kan man 

diskutera med varandra hur man skulle ha gjort i Sverige om man hade fått samma patient där 

som man fick här eftersom de undersöker/behandlar inte på samma sätt som vi gör i Sverige. 

Detta bidrar till att man får mer ut av utbytet tror jag.   
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Här är jag utanför out patients på sjukgymnastiken. 

 

Här är jag och två av de andra svenska studenterna som besöker några våra                

kenyanska vänner. 

 

 


