
 
 

Rebecca, SG - Reserapport 

Kenya- Sommar 2013 

Vilket program läser du på? 

Sjukgymnastprogrammet 

Vilket universitet, land och stad åkte du till? 

Moi University, Eldoret i Kenya 

Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 

Jag åkte sommaren mellan termin 4 och 5.  

Vad gjorde du där (kurser, projekt, VFU)? 

Jag använde en av mina valbara kurser från termin 6 som heter Sjukgymnastik i ett 

Internationellt sammanhang, 7,5 hp.  

Vad kunde du tillgodoräkna dig inom ditt program? 

Jag kan tillgodoräkna mig hela vistelsen som denna valbara kurs. 

Hur många timmar VFU/studier hade du per vecka? 

Jag var på min placering från ca 8-13 och sedan lunch 13-14 och praktik mellan kl 14-15. 

Cirka 30 timmar per vecka och därutöver rapportskrivande samt att jag läste på lite om de 

sjukdomar som finns i Kenya men som inte är lika vanliga i Sverige. 

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

kostnad? 

Jag och de andra studenterna från LIU bodde på Janes Guesthouse. Hos Familjen Sang, alla 

hade eget rum med toalett och dusch samt gemensamt kök och TV-rum. Tillgång till WiFi, 

vilket inte alltid var fungerande. Jag trivdes väldigt bra där med egen innergård. Vi fick hjälp 

av Anna Sandelin att ordna bostad och behövde bara tacka ja. Det kostade 1200 ksh/natt. 

Vilket motsvarar ca 100 svenska kr/natt. 

Kunde du språket innan du åkte? Om nej blev det ett problem? 

Jag läste den tidigare reserapporten och fick därifrån tipset att läsa lite swahili innan, vilket 

jag gjorde ca 1 timma/vecka de sista 4 veckorna innan jag åkte. Detta var en lagom dos och 

bra förberedelse inför swahililektionerna i Eldoret. Ofta går det bra med engelska på sjukhuset 

och ofta har du en kenyansk SG med dig om patienten inte kan någon engelska. 

 

 



 
 

Vilket är ditt bästa minne från utlandstudierna? 

SÅ SVÅRT ATT VÄLJA. Att ha praktik på ett sjukhus och prata engelska hela dagarna 

gjorde att jag kände att jag utvecklades något enormt. Mitt bästa minne är alla de gånger som 

patienterna verkligen har sagt hur tacksamma de är för den hjälp de får av mig. 

Vilka situationer upplevde du som besvärliga/stressande/frusterande?  

Tänker inte ljuga, har varit frustrerad många gånger. Sjukvården här ligger långt efter den 

svenska, ineffektivitet i att tillvarata tiden under dagen, att utrustning saknas. Bered dig på att 

det är ett fattigt land och många patienter har inte råd med sjukvården. Många får kontrakturer 

efter frakturer då de är gipsade länge. Jag var med när de töjde ut en armbågskontraktur på en 

4-årig pojke utan bedövning. Han skrek och grät men jag är också medveten om att de gör så 

gott de kan och att deras ortopedteknik inte är lika välutvecklad som vår. 

Hur lång tid före utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du 

att du kommit tidigare/senare 

Vi var ett par stycken som semestrade i Kenya i 2 veckor innan praktiken började, det var ett 

bra sätt att lära känna landet. Vi kom till Eldoret 2 dagar innan introduktionsveckan, det var 

lagom. 

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

Sverige? 

Jag ansökte om CSN både lån och bidrag, vilket gör att jag inte kan söka fullt studiemedel T6. 

Vi fick 4000 kr från skolan till flygkostnader samt pengar tillbaka för swahili-lektionerna när 

vi kom hem. Jag har allt som allt gjort av med ca 25.000 kr inkl lånet och universitetets 

bidrag. Så ungefär lika mycket som det skulle gått åt under 2 månader i Sverige. Det är billigt 

att äta ute, du får en lunch för ca 15 kr. Vi gjorde ganska mycket helgutflykter som var relativt 

billiga. 

Hur var mottagandet i värdlandet/-universitet? (Fick du någon fadder? Ordandes något 

introduktionsprogram för inkommande studenter? Deltog du i det? 

Jag har blivit väldigt väl mottagen och har alltid haft både lärare och studenter att fråga. De 

studenter som kommer till Sverige, kom och hälsade på oss första veckan och jag träffade 

även min student som jag ska vara mentor till i Sverige. Vi gick en introduktionsvandring på 

sjukhuset och fick reda på var alla avdelningar låg. Dessutom deltog jag i swahili-lektionerna 

4 h/dag första veckan. 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 

förberedelse eller studier? 

Förbered dig på en ”en gång i livet upplevelse” och att det kommer vara tufft psykiskt 

stundtals. Sjukvården i Kenya är annorlunda och patienterna pratas väldigt mycket ”över 

huvudet” på. Läs på lite om landet och vilka sjukdomar som förekommer, tips är att gå in och 

kolla lite på Moi Teaching and Referral Hospitals hemsida (där kommer du vara). Verkligen 



 
 

en upplevelse med att möta en annan kultur som du inte kommer i närheten av om du bara är 

turist. Läs lite swahili innan. 

Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 

Köp med dig ett myggnät, magtabletter (Dimor är bäst), din mage kommer vänja sig vid 

maten. Jättegod mat förövrigt. Både oömtåliga kläder och lite finare att ha vid middagar. Ett 

par gympadojjor att ha på praktiken och t ex ett par andra till safari etc. Ta med en svensk 

olåst mobil som du köper ett sim-kort till i Kenya. 

Övrigt? 

Vi var två studenter som fick plats på utbytesprogramme för SGt, det var verkligen bara 

fördelar med att vara två. Då feed-back från handledare och sjukvården och sjukgymnastiken 

skiljer sig från Sverige. Vilket gjorde att vi fick nytta av peer-learning och bollade om vad vi 

skulle vilja undersöka hos patienter och vad SG gör som är positivt respektive negativt samt 

ett stöd vid tuffa upplevelser inom sjukgymnastiken. 

Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till Kenya? 

Ja absolut. Jag är jätteglad att jag åkte, skräckblandad förtjusning innan, lyckorus och 

frustation under tiden. En ny syn på livet och sjukvård. Träffat underbara människor som ger 

när de egentligen inte har något att ge.  

Foto taget utanför huvudkontoret för sjukgymnastiken, med några av sjukgymnasterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Bakom skynkena är det 3 behandlingsrum med brits, en blå lyft bredvid mig. Detta är ett foto 

från min tid på primärvården. 

Maasai Mara på Safari 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


