
      
 
 
 
 

Rapport från styrelsemöte med Rotary Doctors Sweden (RDS) torsdagen den 24 maj 2018 i 
Värnamo. 
 
 
 
Vi var tretton stycken som träffades på hotell Tre Liljor i centrala Värnamo. Mötet leddes 
som vanligt av ordförande Margaret Wargelius och punkterna på föredragningslistan var 
många. Värd för mötet var Anders Davidsson vars Rotary Club Värnamo RC stod för 
kostnaderna vad gäller lokal, lunch och kaffe.  
Lunchen hölls tillsamman med Rotaryklubben som hade sitt ordinarie veckomöte. Klubbens 
lunchprogram var en presentation av förhållandena i området North Pokot i nordvästra 
Kenya, dit RDS nu påbörjat att överföra sin verksamhet när den succesivt fasas ut i området 
Matungu/Mumais. 
 
Bitten Klöver Ståhl och Christina Ståhl Hallengren berättade 
engagerat och inspirerande från sitt besök i North Pokot 
med hjälp av foton. Förhållandena där är svåra och folk är 
fattiga. Det är längre mellan dispensärerna vilket leder till 
att de svenska läkarna här kommer att bli mer isolerade. 
Man bör vara två som åker för att kunna lägga upp 
verksamheten på ett effektivt och bra sätt. Det ska bli mer 
samarbete med befintlig personal med fokus på 
förebyggande sjukvård t.ex. jiggers (en åkomman orsakad 
av sandflugan) kombinerat med utbildning. Speciellt ska 
man utbilda hälsovolontärerna. Viktigt att färdiga 
utbildningspaket finns förberedda så att läkarna har med sig 
det från Sverige. Familjeplanering är också ett område som 
ingår i verksamheten. Fokus ska ligga på vissa områden som 
t.ex ”body pain” (en än så länge oförklarlig åkomma som 
drabbar kvinnor).  Barns åkommor - förkylningar, halsfluss, 
öroninflammationer - ingår även i planen för sjukvården. Tolk är nödvändigt vid kontakt med 
patienterna då flertalet inte talar engelska. Tillgången på antibiotika är stor och den skrivs 
flitigt ut av personalen. Kvinnlig omskärelse, infibulation, även kallad faraonisk är vanlig och 
utförs på flickorna i åldrarna 9 – 12 år. I IW-Nytt nr 4 2017 beskriver Sissel H Michelsen vad 
infibulation innebär. Kvinnans blygdläppar sys ihop så att endast blod och urin ska passera.  
Sedvänjan är svår att påverka men det finns tecken på att attityderna långsamt ändras.  
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Vid lunchen överlämnade past klubbpresidenten Anders Bergström 
en check till RDS på 420 000 SEK, ett viktigt ekonomiskt bidrag då 
kostnaderna generellt har gått upp och det uppkommit extra 
utgifter i samband med utfasningen av verksamheten i  
Matunga/Mumais. Kostnaderna ökade också under året som gick 
eftersom det varit strejk bland landets sjukvårdspersonal och fler 
patienter då sökt sig till RDS:s mottagningar. 
Positivt är att RDS har fått 376 000 SEK från Radiohjälpen. De vill 
dock att RDS ska utveckla sin verksamhet gentemot barn och att 
RDS inför en ”child protection policy” . 
 
 
Matunga/Mumais avvecklingen fortgår. Avtalet var att RDS skulle 
vara där i 5 år och därefter överlämna till myndigheterna. En jeep 
blir kvar i området och ett schema för att besöka de fem kliniker 

där har lagts upp. Den andra jeepen överförs till North Pokot. Tre stycken i personalen i 
Matunga/Mumais har friställts vilket lett till oro bland de kvarvarande sjuksköterskorna och 
volontärerna. Verksamheten på dispensärerna leds ofta av ”clinical officers”. De har större 
kompetens än sjuksköterskor och är en befattning mellan läkare och sjuksköterska. De är 
mycket kompetenta och klarar av det mesta som behöver åtgärdas.  
 
Det har varit svårt med vatten i North Pokot. Under året har färre vattenprojekt utförts. 
Vetlanda Rotary Club ska försöka få igång ett latrinprojekt i området med hjälp av pengar 
som söks genom ett Global Grant Projekt tillsammans med en klubb i Kitala.  
 
Arbetet med 30 års jubileumet fortgår och glädjande nog har många klubbar bidragit. Flera 
klubbar i landet har haft ”events” och samlat in betydande summor till RDS. De planerade 
resorna till Kenya i höst har också lockat många. Det finns enstaka platser kvar så passa på 
ett unikt tillfälle att komma med och se verksamheten på plats.  
Under mitt år som rådspresident har jag deltagit i RDS:s fyra styrelsemöten och blivit mycket 
imponerad av det arbete som utförs av läkarna i Kenya. Ett välorganiserat upplägg krävs och 
i Kenya finns två mycket duktiga medhjälpare – Jacinta Karimi och Daniel Muruka – som 
rapporterar regelbundet tillbaka om behoven och föreslår förbättringsområden. De är RDS:s 
ögon och öron och ser till att verksamheten flyter på. Jag har mottagits på ett trevligt sätt 
och avtackades med en blomma. 
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