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Skandinaviska Läkarbanken i samverkan med Erikshjälpen

En glimt från familjen  
Malmborgs besök på  
Mchukwi Mission 
Hospital, Tanzania
Kan man ta med sig hela familjen på uppdrag i 
Afrika? Längtan att få göra en insats gjorde att vi 
bestämde oss för att prova. Pappa Johannes, akut- 
läkare, mamma Agota, gynekolog/förlossnings- 
läkare, Kevin 12 och Felix 9 åkte på uppdrag med 
Skandinaviska Läkarbanken i 12 veckor.  
Vi föräldrar jobbade varannan vecka medan den andre föräldern ansvarade för 
barnens skolundervisning.
 
Mchukwi Mission Hospital ligger 2 -3 timmars bilresa söder om Dar Es Salaam. Den sista 
halvtimmen går på en skumpig lerväg rakt ut i djungeln. Sjukhuset har runt 80 vårdplat-
ser och bemannas på läkarsidan av två underläkare, två erfarna läkarassistenter och två 
personer med en 3-årig 
komprimerad läkarut-
bildning. Man tillhan-
dahåller öppenvård, 
två operationssalar, 
avdelning för förloss-
ning och en manlig och 
kvinnlig allmän vårdav-
delning. För bilddiag-
nostik finns en gammal 
röntgenapparat och ett 
par ultraljudsmaskiner. 
Några enklare analyser 
såsom  blodbild, malaria 
och hiv användes flitigt 
och mikrobiologisk diagnostik var i sin linda.

Vi bodde i Simba House och vår hushållerska Prisca hjälpte oss med matlagningen. Någon 
ICA-Maxi finns inte i Mchukwi och matsedeln var något begränsad även om Prisca gjorde 

sitt allra bästa för att variera de 
ingredienser som gick att få tag i 
på den lokala marknaden. 

En vanlig arbetsdag på sjukhuset 
börjar tämligen punktligt 07:30 
med en andakt, i övrigt är man 
inte så noga med tidspassning. 
Morgonmötet avslutas med en 
rapport om läget på sjukhuset, 
sedan påbörjas ronden och 
några går till mottagningen. 
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Tisdagar och torsdagar görs planerade operationer, akuta operationer 
görs dygnet runt.

Agota hade ett tydligt uppdrag på förlossningen. Sjukhuset har ett stort 
upptagningsområde och många av förlossningarna är på olika sätt kom-
plicerade med hög frekvens kejsarsnitt. Agota rondade BB, förlossningen 
och neonatalenheten, opererade gynpatienter och hjälpte även till att ta 
fram ett protokoll för att riskstratifiera förlossningar, och att införa en 
rutin (MEWS) för att i tid fånga upp inlagda patienter som av olika orsaker 
försämras. 

Eftersom det inte fanns någon akutmottagning var det inte helt givet vad 
en akutläkare skulle bistå med. Jag började med att auskultera på ronderna 
och på mottagningen och bistod med rådgivning i lämpliga fall och assis-
terade en del på operation. Dagligen kom det sporadiskt en del akuta fall, 
ofta motorcykelolyckor, fall från höga kokosnötsträd och en del obstetriska 
akutfall. 

Snart stod det klart att utbildningsinsatserna och hjälp med struktur och 
ordning var det mest värdefulla för sjukhusets utveckling. Föreläsningar 
om vårdhygien, akutsjukvård och aktiv 
handläggning av förlossningar samt 
även praktiska simuleringsövningar 
i omhändertagandet av kritiskt sjuk 
patient genomfördes.

Sammantaget blev det en ganska om-
tumlande vistelse i Tanzania. Behoven 
är stora, både ekonomiskt, och kompe-
tensmässigt. Attityder och rutiner, 
eller kanske bristen på rutiner, skiljer 
sig avsevärt åt och ibland blev det 
frustrerande eller dråpliga vårdkultur-
krockar. Inte desto mindre fick vi en 
spännande, intressant och lärorik tid 
på Mchukwi Mission Hospital.

/Johannes Malmborg, 
akutläkare, akutkliniken US 
Motala, augusti 2017


