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1. Vilket program läser du på? 
Logopedprogrammet 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Moi University i staden Eldoret i Kenya. 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Mellan termin 6 och 7. Jag var där för 6 veckors studier. 
 

4. Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag läste den valbara kursen ”Logopedi i ett internationellt sammanhang” vilket innebar att 
jag genomförde en studie samt hade praktik på Moi Teaching and Referral Hospital.   
 

 
Moi Teaching and Referral Hospital 
 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Jag läste detta inom ramen för valbar kurs på avancerad nivå 7.5 hp som läses termin 7.  
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Runt 30 timmar praktik i veckan plus 1-2 timmar planering och studier per dag. 
 

7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 
Skolan hade ordnat detta på förhand. Vi bodde på Jane’s Guesthouse där jag trivdes hur bra 
som helst. Eget rum med toa och dusch (med varmvatten!) och ett wifi som fungerade för 



det mesta. Gångavstånd till sjukhuset och skolan. Det kostade 1200 Ksh/natt vilket blev drygt 
4000 svenska kronor för 6 veckor.  

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

Både ja och nej. De flesta kenyaner pratar engelska och då var det inga problem. Vad jag inte 
var beredd på var dock att många av patienterna på sjukhuset endast pratade swahili. Vi 
inledde utbytet med en veckas swahilistudier och det var väldigt bra. Hade jag vetat hur 
mycket swahili jag skulle behöva använda skulle jag dock ha velat läsa på lite mer innan jag 
åkte. Det var inte alltid någon fanns tillgänglig för att tolka och även om det gick att lösa med 
knagglig swahili och kroppsspråk hade det inte skadat att kunna lite mer.  
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  
Jag har många riktigt fina minnen både från studierna och helgäventyren. Ett patientmöte 
ligger mig dock extra varmt om hjärtat. Jag träffade en strokepatient som jag utformade en 
kommunikationsbok till. Tack vare den gick patienten från att i princip bara säga ja och nej till 
att kunna kommunicera om en mängd olika saker. Jag fick följa denna patient under mina 
veckor, såg verkligen framsteg och fick glädjetårar och mycket tacksamhet i gengäld. I och 
med detta fick jag också prata med många av arbetsterapeuterna om hur man kan se på 
kommunikation som helhet istället för att bara arbeta med tal. 
 

 
Jag och Jessica (som pluggar arbetsterapi) planerade och skapade material till patienterna. Vi 
gjorde gemensamt en kommunikationsbok med bilder till ett barn. Jag utformade bland 
annat också ett ordförrådstest på swahili och sväljningsscheman till personalen. 
 
10. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Studiemässigt var det jag tyckte var mest stressande att vilja men inte kunna vara överallt. 
Det fanns mycket att göra och många som ville ha logopedisk hjälp. Det går inte att lära ut 3 
års logopedstudier till en ny människa varje dag. Många ville ha en snabb lösning på hur man 
jobbar med ”speech”, men det jag fick försöka göra var att förklara att det är mycket man 



måste ha i åtanke och undersöka. Jag försökte introducera ett helhetstänk som inte bara 
täcker in muskelfunktion utan även kognitiva förmågor.  
 
Något annat som var frustrerande var att journalföringen var så bristfällig. Jag hade aldrig 
någon journal i förhand och när jag ville dokumentera i efterhand fanns nästan aldrig 
journalerna att få tag i. Jag bad sekreterare om att få tillgång till dessa i princip varenda dag, 
men de flesta såg jag aldrig skymten av trots fem veckors tjatande om samma journaler.  
 
Kulturellt sett var det bitvis jobbigt att bli särbehandlad för sin hudfärg. De allra flesta 
kenyaner är väldigt vänliga och trevliga, men det går inte undgå att bli utstirrad och att det 
kommer finnas folk som drar i en och ropar ”viting” när man passerar. Annars var synen på 
tid det som skilde sig mest. Det krävs tålamod när patienterna dyker upp lite när det passar 
dem.  
 

11. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag kom till Kenya knappt en vecka innan. Vi landade i Nairobi och åkte sedan på safari i 
Masai Mara. Till Eldoret kom vi så att vi hade en kväll och en heldag innan studierna skulle 
dra igång. Jag tyckte att det var lagom, men hade kunnat tänka mig att resa lite till innan 
också. Studierna började med swahililektioner och introduktion i en vecka vilket gjorde att vi 
inte behövde kastas in direkt på praktik heller vilket var skönt. 
 

 
Massajer i Masai Mara 

 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Med bidrag och lån från CSN, resebidrag på 4000 kr från LiU samt med sparpengar. Att leva 
och bo var helt klart billigare än i Sverige. Det som kostade var flygbiljetter, vaccinationer, 
och de resor vi gjorde utanför studierna. Det gick kanske åt 25 000 kr totalt. 
 



 
Dagsutflykt till Umbrella Falls. 
 

 
13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet? (Fick du någon fadder? Ordnades något 

introduktionsprogram för inkommande studenter vid terminsstart? Deltog du i det?) 
Vi fick ett fint mottagande. Vår samordnare i Kenya kom hem till oss och presenterade sig 
och hälsade välkomna. Han ordnade också en rundvandring på sjukhuset och såg till så vi alla 
fick kontakt med våra supervisors. Jag hade dessutom lite krångel med godkännande av min 
studie som dröjde vilket han hjälpte mig mycket med. Vi fick också snabbt kontakt med de 
kenyanska studenter som ska komma som utbytesstudenter till Sverige. Vi fick inga faddrar 
tilldelade men studenterna tog väl hand om oss och var snabba att hjälpa till när vi undrade 
något. 
 

14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 
Se till att följa upp hur det går med den etiska ansökan. Jag skickade in min i april men när jag 
kom ner till Kenya hade de fortfarande inte börjat behandla den vilket gjorde att jag inte kom 
igång så tidigt som jag hoppats. Skicka in ansökan så snabbt som möjligt och maila och kolla 
så att de fått in den. När det gäller litteratur valde jag att scanna in alla de anteckningar jag 
ville ha med mig. Jag lade dem på min Dropbox för att kunna ha tillgång till dem även om jag 
skulle bli av med datorn. Det gav mig dessutom en mycket lättare packning! 
 
Ta telefonnummer till patienter som kommer till outpatient-avdelningarna om möjligt. 
Tidsperspektiv i Kenya ser inte ut som i Sverige så patienterna kan komma tre timmar sent 
eller inte alls. Det är aldrig någon som ringer och avbokar så det kan vara bra att kunna ringa 
och fråga om de tänkt dyka upp eller inte.  

 
15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 

praktiska saker…)? 
Allmänt:  
En del varma kläder och regnkläder. I juli är det ”cold season” i Eldoret och dessutom en hel 
del regn. Stövlar är inte heller helt fel, men går att köpa på plats. Åksjuketuggummin, 



febertermometer, handsprit, vätskeersättning. Svenskt-swahiliskt/swahiliskt-svenskt lexikon. 
Pannlampa var också väldigt användbart när elen gick titt som tätt. 
 
Bra att ha med som logopedstudent:  
bitblock, flöjter, sugrör, tungspatlar, praxis-bilder (gärna inplastade då många patienter har 
dreglingsproblematik). Litteratur som täcker de flesta logopediska områden men framför allt 
habilitering och dysfagi. ”Dysfagi” av Per Svensson blev något av en bibel för mig. Jag hade 
med den och läste i den så fort det blev dötid.  
 

16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
Ja verkligen. Det har varit ett minne för livet och jag har lärt mig oerhört mycket.  
 

17. Övrigt: 
Som logopedstudent fick jag ta väldigt mycket eget ansvar. Det är speciellt att som student 
bli inkallad som ”experten” på området, utan en handledare att fråga om hjälp. Det är bra att 
vara beredd på det och att kunna sätta gränser för vad man hanterar att göra själv och när 
man behöver backa och påpeka att man inte kan allt. Just detta var samtidigt extremt 
utvecklande och en erfarenhet jag inte hade velat vara utan!  
 

 


