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Reserapport, Kenya – Jessica, AT, sommaren 2013 

1. Vilket program läser du på? 

Arbetsterapeutprogrammet (AT) 

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 sommarutbyte, 7,5 hp (6 veckor), mellan min femte och sjätte termin.  

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

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

kurs innefattade praktik samt skriftlig rapport.  

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 

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

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

Jag hade praktik 30 h/veckan. Utöver detta la jag ner tid på att förbereda inför patientmöten 

genom att göra material och läsa på om specifika sjukdomar jag stötte på under min praktik. 

Jag skrev även en rapport om sjukvården i Kenya.  

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

Jag bodde på ett guest house tillsammans med 4 andra studenter från Hälsouniversitetet, LiU. 

Där hade vi ett var sitt rum med egen dusch och toalett, gemensamt kök, tvättmaskin, internet 

och en liten trädgård. Guest houset befann sig i ett tryggt område där doktorer och rektorer 

från Moi University bodde. Säkerheten var hög då vi både hade vakter, vakthundar och murar 

runt vårt guest house. Detta guest house kostade 1200KHS/natt vilket motsvarar ca 90SEK. 

Det är dyrare än andra boenden men det var värt pengarna eftersom att man kände sig hela 

tiden trygg och familjen som ägde guest houset var väldigt måna om oss. Personligen tycker 

jag att det var värt pengarna eftersom att vi kunde lite på dem som ägde det och slapp oroa oss 

för att bli av med våra värdesaker. Guest houset var också väldigt mysigt och vi fick chansen 

att lära känna andra studenter, därför rekommenderar jag detta boende till kommande 
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studenter. Detta boende hade vår kenyanska professor och kordinator Simeone Mining fixat 

då familjen som ägde guest houset arbetade på skolan. 

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

Det finns 42 olika stammar i Kenya och de pratar alla sina egna språk, men det gemensamma 

språket är swahili och engelska. Jag kunde inte swahili innan jag åkte men vi blev erbjudna 

swahililektioner som Hälsouniversitetet bekostade. Dessa lektioner hjälpte mig mycket i 

kontakten med patienter då de blev positivt inställda till en som student när man kunde prata 

swahili. Många patienter pratade engelska vilket underlättade mycket i både möte med 

patienter och anställda.  

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Mitt bästa minne är när jag tillsammans med logopedstudenten arbetade med en flicka som 

bodde på sjukhuset eftersom att hon var övergiven. Denna flicka hade cerebral pares och var 

mycket smart och förstod allt vi sa och gjorde. Dock kunde inte flickan tala och hennes 

kommunikation var väldigt begränsad eftersom att hon endast använde sig av att peka och 

några få tecken. Flickan hade en i-pad som hon och en tidigare arbetsterapeut hade arbetat 

med, detta hade tränat upp flickans ordförråd och hon kunde därför många ord. Denna i-pad 

begränsade dock flickan eftersom att hon bara kunde ha den ett fåtal timmar om dagen och 

hon kunde ej bära med sig den när hon ville kommunicera eftersom att den var stor och tung. 

Jag och logopedstudenten gjorde därför en kommunikationsbok till henne för att hon skulle 

kunna kommunicera med andra barn och personal. Denna bok var även lätt för henne att bära 

med sig. Detta är mitt bästa minne eftersom att denna flicka alltid blev så glad när vi kom och 

hon kände igen oss så fort vi kom innanför dörren. Flickan sprang fram till oss och tog oss i 

handen och visade oss till ett par stolar och bord där vi kunde sitta och träna kommunikation. 

Denna flickas smarthet överraskade mig och jag fick tårar i ögonen många gånger över alla 

hennes framsteg under mina veckor i Kenya.  

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

Kenya är på många sätt annorlunda från Sverige och kulturen är en helt annan än vad jag är 

van vid. Detta är stressande att försöka förstå sig på de människor man arbetar med men också 

de patienter man möter. Under mina veckor i Kenya stötte man på många kulturkrockar och 

man hade ofta långa diskussioner med kollegor och patienter för att förstå kulturen dem lever 

i.  
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En annan sak som var jobbigt var att människor är väldigt fattiga och när de väl kommer till 

sjukhuset är de ofta väldigt sjuka. Det är jobbigt att försöka acceptera att vissa inte får den 

hjälp de behöver eftersom att de inte har pengar. När man arbetar i Kenya måste man 

acceptera att man inte kan hjälpa alla. 

Det jobbigaste under min vistelse var när jag var på brännskadeenheten där de flesta av 

patienterna är små barn. Dessa brännskador var jobbiga och se och barnen som kom för att 

rengöra och lägga om sina skador hatade verkligen att träffa alla med vita rockar. Barnen grät 

och skrek efter sin mamma och mamman grät eftersom att hon inte kunde hjälpa barnet då vi 

var tvungna att ta hand om barnens brännskador. Det var plågsamt att se barnen och dess 

mammor må så dåligt, även deras skador var väldigt jobbiga att se och arbeta med. 

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

upplägget? 

Jag och två andra studenter kom till Kenya 5 dagar innan introduktionsveckan skulle börja, 

detta gjorde vi för att hinna åka på Safari och för att lära oss lite om kulturen och de 

människor som lever i Kenya. Jag upplevde detta som positivt eftersom att Safari var något vi 

alla ville göra och det kändes bra att göra det innan vi börjat praktiken då helgerna under 

praktikveckorna går väldigt fort. Det var även bra att få se andra delar av landet och andra 

stammar innan vi kom till Eldoret.  

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

Sverige? 

Jag sökte och fick stipendie på 25 000 SEK vilket finansierade flygbiljett, boende, 

vaccinationer och min vistelse i Kenya. Kenya är ett billigt land att leva i, det som kostar är 

just flygbiljett, boende och vaccin innan resa därför rekommenderar jag att söka stipendie för 

att täcka dessa kostnader. Men när man väl är nere i Kenya så är det billigare att leva där än 

hemma i Sverige. 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/- universitetet? 

Vi hade ett introduktionsmöte med professor Mining och de utbytesstudenter som nu är i 

Sverige nu. Professor Mining hade även ordnat med en swahililärare och en guidad rundtur på 

sjukhuset. Professor Mining hjälpte oss verkligen med allt vi undrade över och var alltid 

tillgänglig. Studenterna välkomnade oss också på ett bra sätt och fick oss att känna oss som 
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hemma i Eldoret, både på sjukhuset och utanför. Studenterna tog med oss till butiker, 

sömmerskor och olika evenemang. Detta mottagande fick oss verkligen att känna oss 

välkomna. 

14. Tips till framtida utresande studenter 

Till framtida studenter vill jag tipsa om att diskutera och prata så mycket du kan med kollegor 

och patienter. Detta är det bästa sättet för att förstå sig på landet, dess kultur och människorna 

som lever där. Var öppen och fråga allt du tänker på då dessa människor gärna delar med sig 

av sina tankar och är väldigt nyfikna på dig och din kultur. När du kommer till Kenya bör du 

ha ett öppet sinne för du kommer stöta på många saker som kommer att förvåna dig och 

verkligen få dig att tänka till. 

Du som åker på utbytet bör också vara självständig då du kommer behöva leta upp vilka 

personer du ska ta kontakt med. Du är själv ansvarig för att klara av dina mål med detta utbyte 

och måste därför våga ta plats och ta kontakt med de personer du vill träffa för att uppfylla 

dina mål. Du måste själv avgöra var du vill gå och vad du ska göra, du kommer inte ha en 

handledare som säger åt dig vad du ska göra. De verksamma arbetsterapeuterna vet inte vad 

de kan förvänta sig av dig och därför måste du berätta för dem och vara tydlig med vad du 

vill/kan göra. 

Mitt sista tips är att som student försöka se så mycket som möjligt under tiden du är på 

sjukhuset, det finns så mycket som är annorlunda från sjukvården i Sverige och nu i efterhand 

är jag väldigt glad att jag var på flera olika ställen. Jag har träffat så många olika patienter 

med olika sorters problematik som jag troligtvis aldrig hade träffat under en praktik i Sverige. 

Jag har även träffat många olika professioner både yrkesverksamma och studenter och dessa 

har lärt mig jättemycket. 

15. Rekommendationer att ta med? 

Läkarrock, handskar, handsprit och stängda skor som du kan ha på sjukhuset. Ta även med 

extra träningsskor eller bra promenadskor som du kan ha på fritiden då det finns många 

helgutflykter att göra. Jag vill även tipsa om att ta med regnjacka, varm tröja och långbyxor 

då det kan vara lite kyligt. Ta inte med några kläder som du är rädd om eftersom att du 

troligtvis inte kommer vilja ha med dem hem igen. På sjukhuset använder personalen inte 

scrubs utan har finkläder och lackskor med en läkarrock. Jag använde själv scrubs för att jag 

inte ville använda mina vanliga kläder på sjukhuset, dock känner man sig lite dum när alla 
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andra är så uppklädda på sjukhuset. Men jag föredrar ändå att använda scrubs då det känns 

mest hygieniskt både för patienterna och dig själv.  

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

Absolut!!! Detta utbyte är något av det bästa jag gjort och det har gett mig jättemycket, både 

som privatperson och som blivande arbetsterapeut. Utbytet har även lärt mig att uppskatta 

svensk sjukvård väldigt mycket. 

 

Här är en bild utanför Occupational therapy department på oss utbytesstudenter och 

arbetsterapeuterna vi arbetade med under vår vistelse i Kenya. 
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Här är vi på Safari i Masai Mara, vi ska precis sätta oss och äta lunch på gränsen mellan 

Tanzania och Kenya och titta på gnuerna när de gör sin vandring från Serengeti till Masai 

mara, detta var otroligt häftigt! 

 


