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Uppskattade dagar  
i Holsbybrunn

Årets inspirations- och fortbild-
ningsdagar samlade ett 70-tal 
deltagare på Ädelfors Folk- 
högskola utanför Holsbybrunn. 
Vädret visade sig från sin bästa 
sida och vårsolen värmde gott 
då vi promenerade ner till  
Human Bridge för att få höra 
om det biståndsarbete de be- 
driver genom att förse sjukhus i 
världen med material som byts 
ut på svenska sjukhus. 

För övrigt bjöd dagarna på två 
föreläsningar om kvinnlig 
könsstympning. Laura Pom-
permaier förklarade de medi-
cinska aspekterna. Gunilla Ek 
gav på ett humoristiskt sätt 
exempel från sitt eget liv om 
hur hon undervisat om detta 
ämne för både makthavare och 
utförare och därmed också i 
flera fall kunnat bidra till att 
stoppa könsstympningen. Sara 
Bergkvist från Erikshjälpen 
ledde oss in i hur vi kan tänka 
mer rättighetsbaserat i vårt 
arbete. Sture Nyholm gav en 
mycket god undervisning om 
olika ögonsjukdomar och Ulrika 
Elmroth berättade om arbetet i 
North Pokot. 

Utöver detta fanns ett flertal 
workshops att välja på. I år hade 
vi valt att lyfta ämnet om säker- 
het under uppdrag lite extra. 
Jan Wandeby delade med sig av 
sina erfarenheter på detta om-
råde. Samlingen om hur man 
kan jobba med kunskapsöver-
föring under uppdragen lockade 
många deltagare. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att detta 
är mycket uppskattade dagar då 
man både får träffa kollegor och 
får en god undervisning. 

Pediatrik på Mutomosjukhuset i Kenya
Det har ånyo varit sex fantastiska veckor för mig. Att igen få möta så många passione-
rade människor, men också få ta del av Kenyas storslagna natur.

Det kliniska arbetet har varit mycket krävande med många sjuka 
barn, där begränsade resurser är frustrerande. Men det är härligt med 
så hängivna och skickliga personer som arbetar på detta lilla mis-
sionssjukhus, med brist på det mesta, utom vilja att bota och lindra 
för de sjukaste. Speciellt skulle jag vilja nämna dr Amollo; en kirurg, 
en gynekolog, en internläkare, en barnläkare och mycket annat, så 
imponerande att upptäcka all hans kunskap, men också att få skratta 

och njuta av hans sinne för humor.

Många av barnen lider av svår diarré och 
blir därigenom uttorkade. Orsaken till 
svåra diarrétillstånd är ofta undernäring. 
Vi kan många gånger identifiera någon 
parasit som de får behandling för, utöver 
vätskeersättning. Många barn diagnostise-
ras med lunginflammation, men efter 2-3 
dagars behandling kan de skrivas ut. Även 
dessa barn är ofta undernärda och kan få 
hjälp från den lokala dietisten. En del barn 
läggs in för mycket svår undernäring med 
kwashiorkor och marasmus. Nästan alla 
barn testas för malaria, men hittills har endast ett fåtal barn behandlats på grund av 
att ett positivt test påvisats. En del barn kommer in efter ormbett, ibland allvarliga fall, 
där det på sjukhuset finns möjlighet att ge antikroppsbehandling, om barnet kommer 
in i tid. Vi har haft två fall av allvarliga brännskador, där ett av barnen fortfarande var 
kvar på avdelningen efter tre veckor. Förutom komplikationer efter tredje gradens 
brännskador är det ett stort problem med smärtlindring Jag önskar vi hade möjlighet 
till större tillgång av det. Vissa barn är inlagda enbart på grund av försenad utveckling, 
men ofta i kombination med epileptiska anfall. I dessa fall är det svårt att hitta en ba-
lans mellan rätt behandling och föräldrar som måste betala för avancerad diagnostik. 
Den primära diagnosen hos flera barn är lunginflammation, men de återhämtar sig 
aldrig och efter några tester visar det sig att de är hiv-positiva eller har en misstänkt 
tuberkulos, som de fått från en släkting i sitt hem.

Britt Gustafsson

Turkana-projektet i Loki, Kenya, går vidare…
Jag hade förmånen att få återkomma för femte gången till denna torra och varma plats. 
Utvecklingen och framstegen på AIC Health Centre är glädjande. Mycket har föränd-
rats sedan 2011, då Cinna och jag var där för att utröna om SLB skulle starta samarbete 
med AIC. Nya byggnader har tagits i bruk, större och mer lättarbetade lokaler, fler pa-
tienter kommer och förlossningarna på centret ökar i antal.

Barnmorska Petra och jag hade heta veckor tillsammans. Tyngdpunkten på vårt arbete 

Många svåra sjukdomsfall – men  
leken gör livet på sjukhus lite lättare. 

Dr Amollo



lades på undervisning och mentorskap, allt enligt projektplanen. Redan för-
sta veckan genomfördes en heldags-workshop för sjuksköterskorna med 
temat säkrare förlossning. Vi använde utbildningsmaterialet MamaNatalie 
Birthing Simulator med lilla dockan NeoNatalie från Laerdal Medical. För-
lossning med olika komplikationer iscensattes som rollspel. Petra och jag 
turades om att vara födande mammor. NeoNatalie hade av och till andnings-
problem och måste ventileras med andningsballong och mask. Teori och 
praktik varvades under dagen, liksom allvar och glada skratt. 

Många av sjuksköterskorna är unga och oerfarna, men längtar efter kun-
skap. De var så nöjda med dagens utbildning. Även vår erfarne John i Na-
nam hade lärt sig nya saker.

Trackmarks värdinna Rose-Marie ordnade perfekt lokal för oss med fung-
erande air-condition (ingen lyx när temperaturen ute är nästan 40 grader), 
god lunch och svenskt fika med muffins från Arnlunds Bakery.

Britten Klöfver Ståhl

Ortopedi på Nkingasjukhuset i Tanzania
Jag har haft förmånen att än en gång få återvända till Nkingasjukhuset i Tanzania för att delta i arbetet under sex 
veckor. Min fru Inger har följt det dagliga arbetet på sjukhuset samt vid den nya statliga dispensären i byn medan 
jag har varit utsänd av Skandinaviska Läkarbanken (SLB) för att särskilt fortbilda en yngre kollega, Dr Sayida, i 
ortopedi. Denna gång reste vi även tillsammans med en trainee från SLB, Viktoria Wiberg, vilket blev väldigt upp-
skattat både från de nationella läkarkollegornas sida och oss. 

Vi startade en veckovis återkommande mottagningsverksamhet för barn födda med klumpfot där fokus lades på 
modern manuell redressions- och gipsbehandling samt avslutningsvis delning av hälsenan. Vi lärde också ut oli-
ka former av distraktion av barnet för att erhålla ett avslappnat barn med ett bra resultat som följd. Jag fick också 
möjlighet att föreläsa om medfödda fotdeformiteter för läkare, 24 AT-läkare och övrig personal på sjukhuset. 

Ortopedisk behandling innebär inte alltid omfattande kirurgi men när sådan erfordras är det tyvärr en mycket 
kostsam verksamhet. Det är svårt att ta ut den verkliga kostnaden för dessa operationer då man numera tvingas 
köpa det mesta materialet lokalt i landet, oftast import från Indien. Kvaliteten på den utrustning man köper i lan-
det t.ex. borrbits är tyvärr långt mycket sämre än vad vi är vana vid vilket ställer till en hel del problem. Slöa borr-
bits ger för hög värmeutveckling och därmed skadar de benet och förorsakar ett sämre fäste för de skruvar som 
används. 

Vi fick ändå tillfälle till att hjälpa en hel del patienter med svåra ortopediska skador. De billiga importerade lätt-
vikts-motorcyklarna genererar en lång rad tragiska olyckor med öppna underbensfrakturer som den svåraste att 
framgångsrikt handlägga. 

En kvinna som haft sin armbåge ur led i sex veckor, helt obehandlad, fick genomgå 
en omfattande rekonstruktiv kirurgisk behandling vilket som väl var ledde till ett 
åtminstone tidigt gott resultat dvs. ingen postoperativ infektion och med en återska-
pad fullgod underarmsrotation samt med en efter bara tre veckors aktiv träning fullt 
acceptabel böj- och sträckfunktion. Hennes glädje gick inte att ta miste på och hon 
ville ge oss pengar som tack vilket vi accepterade med villkoret att det gick till att 
bjuda samtlig operationspersonal på ”sambosa” och ”soda” vilket uppskattades av alla 
berörda.

Generositeten hos personalen på sjukhuset i allmänhet och från de vi känner sedan 
tidigare var mycket stor och det blev även denna gång en hel del ”pilau”-ris och kyck-
ling alt. bönor som skulle ätas i olika hem innan vi lämnade Nkinga.

Bengt Herngren
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Dr Victoria, Dr Bengt, operations- 
assistent Emanuel och Dr Sayida tar 
en välbehövlig paus i opererandet.

MamaNatalie föder barn. Petra agerar  
mamma och Britten barnmorska. 


