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Imponerande sjukhusledning  
på Mchukwi, Tanzania 
Peter Geiger, anestesiläkare, har 
besökt Mchukwi hospital i Tanzania. 
På sjukhuset hemma i Borås har  
han ett ledningsansvar och under 
besöket i Mchukwi tittade han på 
verksamheten ur ett lednings- 
perspektiv ibland.

– Jag är fascinerad! säger han. Sjuk-
huset har en fantastisk ledning som 
lyckas entusiasmera sina medarbe-
tare trots små resurser. Här har vår 
sjukhusledning i Borås något att lära 
sig. Medarbetarna har en positiv  
attityd och var väldigt intresserade 
och villiga att lära och improvisera. 

Peter satte också igång ett lite an-
norlunda projekt: Han lät den lokala 
skräddaren Azores sy upp opera-
tionsmössor i afrikanska tyger som 
Peter säljer till kollegorna för 150 kr styck. Pengar som går oavkortat till 
sjukhuset i Mchukwi. Nu använder operationspersonalen i Tanzania och 
Borås samma typ av mössor. En känsla av samhörighet har infunnit sig. 

Pediatric Nursing Course på Nkinga, Tanzania
När Pernilla Ardeby från Karlstad bodde i Nepal 
under några år var hon med och tog fram ett 
undervisningsmaterial för barnsjuksköterskor. 
Materialet fokuserar på bemötandet av barn 
och fick ett mycket gott mottagande i Nepal där 
det också godkänts av myndigheterna. Kursen 
har nu bantats ner till två veckor och anpassats 
för afrikansk kontext. En första pilotkurs kom-
mer att hållas på Nkinga sjukhus i Tanzania 
efter påsk. Vi hoppas att kursen leder till för-
bättrad förståelse av barns behov, bland annat 
av smärtlindring och hur man som personal kan 
avleda ett barn vid olika behandlingar. 
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INFARTEN TILL MCHUKWI HOSPITAL

PETER GEIGER I FÄRD MED ATT SÖVA,  
IKLÄDD SIN AFRIKANSKA OPERATIONSMÖSSA

FÖRÄLDRAR MED SINA SJUKA 
BARN VÄNTAR PÅ BEHANDLING

Välkomna till 
årets läkarmöte 
som kommer 
ha fokus på 
fortbildning 
och inspiration! 

Aktuellt om malaria,  

antibiotikaresistens,

oral hälsa, kulturför- 

ståelse och sjukdomar  

på mörk hud är några  

av ämnena.

21-22 april 2018 
på Ädelfors 
Folkhögskola, 
Holsbybrunn 

Välkommen med 

din anmälan!

Årsmöte för  

Skandinaviska Läkarbanken 

hålls i samband med  

Läkarmötet, 22 april kl 11.45. 

Ingen anmälan behövs 

till enbart årsmötet. 
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Ortopedi på Mutomosjukhuset, Kenya
Under ett antal veckor har ortopeden Lars Bo Simper hjälpt till med 
operationer av barn med ortopediska problem på Mutomosjukhuset i 
Kenya. En 12-årig flicka hade klumpfot på båda fötterna och har nu fått 
hjälp så att fötterna har vänts rätt. Förhoppningen är att hon ska kunna 
använda vanliga skor framöver. En två veckor gammal bebis, också med 
bilateral klumpfot, har behandlats med manipulation enligt Fonsetis 
metod. Nu väntar flera år med speciella ortopediska skor. Orkar för- 
äldrarna, med stöd av ortopedteknikern Stephen, ta sig igenom den  
perioden är förhoppningen att flickan ska bli helt återställd. 

Barn och mödravård i Kenya
I Lokichoggio i närheten av gränsen till Sydsudan bor den nomadiserande folkgruppen turka-
na. Området är oerhört fattigt och för tillfället också hårt drabbat av torka. Tillsammans med 
Erikshjälpen stöder Skandinaviska Läkarbanken ett projekt för att förbättra barn-och möd-
ravården här. Traditionella barnmorskor (TBA) har fått utbildning och är nu aktiva i att upp-
muntra blivande mammor att komma på kontroller och att föda på sjukhus. De finns till hands 
både på hälsocentret och gör uppsökande verksamhet. 

Endast 10-15 % av alla förlossningar sker på en sjukvårdsinrättning i Turkanaområdet. Orsaken 
till detta är att de flesta TBA:s uppmuntrar till hemförlossning vilket har sin grund i traditionell 
tro: Moderkakan ska begravas på hemmets marker. Från de traditionella doktorerna får man 
ett halsband som ger skydd genom hela graviditeten och därför behöver man inte gå till hälso-
centret. Kvinnor som föder på sjukhus anses vara fegisar. Mammorna vill föda sittande vilket 
man tror att man inte får på ett sjukhus. 

De TBA:s som fått utbildning genom projektet gör sitt bästa för att förena en del av den tradi-
tionella tron med att också föda på hälsocentret. Detta har lett till att betydligt fler mammor 
föder där. Man har gått från ett mål på 15 födslar i månaden till 30-40-50 numera. Fyra gånger 
om året stöttas arbetet med läkare och barnmorskor/barnsjuksköterskor från Sverige.

FLICKA FÖDD MED BILATERAL KLUMPFOT

Vill du ge en gåva till Skandinaviska Läkarbankens arbete? 
Det kan du göra genom att sätta in pengarna på bg BG 900-8442
eller swisha på 123 900 84 42
Märk inbetalningen: ”gåva till SLB”

TURKANAFOLKETS ENKLA BOSTÄDER TRADITIONELLA BARNMORSKOR BYBESÖK MED VACCINERING AV BARN


