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Dr Mukwege besöker  
Sverige

Nobelpristagare Dr Denis  
Mukwege, från Panzisjukhuset 
i DR Kongo, kommer till Sverige 
för att delta i doktorspromove-
ringen på Göteborgs universitet 
den 18 oktober där han blivit 
utsedd till hedersdoktor.  
I samband med detta anordnas 
en insamlingsgala till förmån 
för förlossningsvården vid 
Panzisjukhuset. Galan hålls i 
Smyrnakyrkan Göteborg den  
19 oktober kl 19.00. Skandinavis-
ka Läkarbanken finns med vid  
utställningarna och presenterar 
sitt arbete. För mer info se  
www.smyrna.se 

Välkomna!

Intresserad av att åka  
på uppdrag? 

Planeringen för 2020 är i full 
gång och många är redan  
uppbokade på uppdrag. Men  
det finns plats för fler! Det  
finns uppdrag både under  
våren, sommaren och hösten. 
Vi behöver pediatriker,  
obstetriker, allmänläkare,  
kirurger, medicinare m m.  
Gärna några som är fransk- 
talande. Även sjukgymnast  
och några sjuksköterskor med 
specialistutbildning kommer 
nog att behövas. Hör av dig  
till Gerd Pettersson om du är  
intresserad av att åka.  

Mail:  
g.pettersson@doctorbank.se 
eller tel: 0733-12 57 18

Kirurgiundervisning på Panzisjukhuset,  
Bukavu, DR Kongo
Sedan 2012 har jag på Skandinaviska Läkarbankens 
uppdrag rest flera gånger till Panzi för att stödja 
kirurgin vid sjukhuset, efter önskemål av sjuk-
huschefen dr Denis Mukwege. Sjukhuset har som 
huvudman den nationella kyrkan CEPAC, med röt-
ter i svensk pingstmission. Panzi är världskänt för 
det mångåriga arbetet med att hjälpa och rehabili-
tera kvinnor som utsatts för sexuellt våld i samband 
med krigföring. Det är ett av två stora sjukhus i miljonstaden Bukavu och tar emot 
många remissfall från mindre enheter. Panzi har också läkarutbildning i samverkan 
med ett närliggande universitet med en medicinsk fakultet intill sjukhuset. 

Syftet med min vistelse är framför allt att handleda och utbilda 
yngre kirurger i bukkirurgi, i synnerhet kolorektal kirurgi. Jag 
arbetar hela tiden tillsammans med de inhemska kirurgerna, i 
första hand Dr Georges Osthudiema som uppnår specialistkom-
petens under året, men också med flera yngre blivande kirurger. 
Det handlar om ronder, patientmöten, diskussioner om indika-
tioner och kontraindikationer för kirurgi, demonstrationer av 
endoskopier, samtal om röntgenbilder och inte minst mycket 
operationstid. Under dessa försöker jag handleda i modern, 
noggrann och blodsparande operationsteknik. 
Liksom tidigare har jag noterat en oroande tendens, där patien-

ter remitteras till Panzi med svåra tarmkomplikationer efter olika bukingrepp, framför 
allt kejsarsnitt. Dessa utförs på större och mindre sjukhus på olika indikationer och 
ibland med bristfällig kompetens och teknik. Skador och läckage (fistlar) från tunntarm 
kan vara obehandlingsbara i denna miljö som saknar adekvat intensivvård och möj-
lighet till full intravenös nutrition. Hur stort problemet är är inte känt, statistik saknas, 
men det är sannolikt i ökande och bör uppmärksammas.
Våra insatser, om än begränsade, är uppenbart uppskattade. Dr Mukwege har uttryckt 
önskemål om längre vistelser framöver för att utveckla och stabilisera kirurgin vid 
sjukhuset.

Jörgen Rutegård, Docent i kirurgi 

Granskning av perinatal dödlighet i Mutomo, Kenya 
Jag är i slutet av min specialisttjänstgöring inom 
gynekologi och obstetrik och har varit på ett trai-
nee-uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken på 
Our Lady of Lourdes Mutomo Mission hospital i 
södra Kenya. Under min vistelse där inleddes en 
revision av perinatal dödlighet.
Projektet att granska perinatal dödlighet är en del 
av Afya Halisi, ett femårigt USAID projekt, som ver-
kar bland annat i Kitui-regionen där Mutomo ligger. 
De har skapat ett verktyg så att sjukhusen själva ska 

Den medicinska fakulteten vid Panzisjukhuset

Mycket kan göras för att minska den  
perinatala dödligheten

Jörgen Rutegård undervisar 
sina kongolesiska kollegor i 
samband med en operation



granska sina fall av perinatal död för att förbättra vården och i slutändan minska perinatal dödlighet. Alla dödsfall 
av barn intrauterint från graviditetsvecka 28 fram till 7 dagar postpartum granskades.  
Jag hann vara med på tre möten där vi gick igenom nya fall. Vårdpersonal som arbetar med mödrahälsovård och 
förlossningar på andra mindre hälsocentraler och som remitterar patienter till sjukhuset var också inbjudna. I 
början av varje möte informerades tydligt om att det handlade om förbättringsarbete och inte att lägga skuld på 
någon. Med hjälp av ett femsidigt formulär gick vi igenom varje dödsfall. Vi besvarade frågor om bakgrund, vad 
som kan ha orsakat dödsfallet, om det var undvikbara orsaker och i slutet av formuläret gavs förslag på förbätt-
ringsområden på lång- och kort sikt. Problemområden som identifierades var exempelvis bristfällig dokumenta-
tion från remitterande enhet eller på själva sjukhuset, långa transporter på dåliga vägar eller bristande fosteröver-
vakning. Det var vitt skilda förbättringsförslag, vissa som skulle kräva politiska beslut men mycket som relativt 
enkelt skulle kunna förbättras på varje enhet. Jag upplevde att jag som blivande  förlossningsläkare kunde bidra 
mycket både i analysen och komma med förslag på förbättringar.  

Cecilia Allansson, ST-läkare ob/gyn

Bybesök i närheten av Chikankatasjukhuset, Zambia
Det blev en annorlunda dag när jag fick åka på ”outreach” tillsammans med representanter från sjukhusets olika 
sektioner. Läkare, barnmorska, lab-personal, tandsköterska och sköterskor som jobbar med HIV som åker till när-
liggande byar. Jeepen packas invändigt och utvändigt, tandläkarstolen högst upp på taket, och sedan hoppar alla 
13 in i bilen. Vi åkte till byn Nemeemba, ca en timmes bilfärd från Chikankata. 
Undersökningsrummet saknade undersökningsbrits men bordet fick duga, i alla fall till barnen. De patienter jag 
träffade hade först bedömts av en sköterska och om hon ansåg att de behövde träffa en doktor skickade hon dem 
till mig. Det var en del förkylningar och många med kronisk värkproblematik 
där det inte fanns så mycket mer att göra än att försöka lindra besvären, samt 
ge ergonomiska tips. Av de mer minnesvärda fallen var en 40-årig hiv-positiv 
man med diarréer sedan några dagar som såg riktigt sjuk ut. Honom skicka-
de vi till Chikankata med ambulansen. Han blev tillfälligt förbättrad men upp-
visade senare tecken på blodförgiftning och sattes in på annan antibiotika. 
Den dagen såg jag 20-25 patienter, hiv-sköterskorna bedömde och förnyade 
recept till 166 hiv-patienter. 53 patienter screenades för cervixcancer. Det blev 
sen hemfärd på jordvägar med hemkomst vid 21-tiden efter en, i mitt tycke, 
mycket produktiv dag.

Marcus Lycksell, medicinläkare 

Utgivande kärlek i Okhaldunga, Nepal
Kvinnan som kom till missionssjukhuset i Okhaldunga i de nepalesiska bergsområ-
dena hade mist fyra barn tidigt i deras liv och nu kom hon med en liten flicka som 
är ett par månader gammal och hennes enda levande barn. I den fattiga by där hon 
bor, en bra bit upp på Mount Everest, har över 50 barn insjuknat med feber och blås-
bildningar i huden. Så många att man valt att stänga den lokala skolan. Då bestämde 
hon sig att ta flickan med till ”Mission” eftersom hon hört någon annan som fått god 
hjälp här. Så hon satsade stort ekonomiskt och tog helikopter, buss och jeep och kom 
så till slut till sjukhuset. Infektionen verkar vara en virusinfektion som har börjat läka 
ut och flickan är på bättringsvägen. Det hela kommer förmodligen att gå bra för både 
henne och de barn på världens tak som inte sökt vård, men det är ett fint exempel på 
den världsomfattande, utgivande föräldrakärleken. 

Amanda och Lars Even Övregaard, ortoped resp pediatriker
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Mamman med sin högt älskade 
flicka i knät

Ambulansen packades full med både utrustning 
och människor


