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IW Doktorn  
 

Stiftelsen Rotarys Läkarbanks övergripande målsättning ” att i samverkan med myndigheter 

och lokalsamhället förbättra tillgången till och kvalitén på sjukvård ” har ändå till flera delar 

kunnat genomföras. Tack vare bidrag från Rotaryklubbar och Inner Wheel har flera lokala 

projekt klarats av på ett bra sätt. 

(citat från årsredovisningen, Gudrun Håkansson, ordf. Rotary Doctors Sweden, 2020- 2021, Stiftelsen Rotarys Läkarbank)  

 

Inner Wheel har under verksamhetsåret 2020–2021 givit ett bidrag på 90 000 kr till     

mobila barn- och mödravårdskliniker. Det har inte varit möjligt att skicka ner volontärer     

till området under de rådande restriktioner, med anledning av coronaläget under året.  

 

Rapport från verksamhetsåret 

Målet har varit att driva 2-3 mobila barn- och mödravårdsklinker i TransNzoia och North 

Pokot i samverkan med hälsomyndigheterna. 

Under verksamhetsåret upprätthöll Rotary Doctors service vid tre sjuksköterskeledda 

jeeplinjer som åkt till olika platser i Endebess och Kwanza i Trans Nzoia regionen och i North 

Pokot i West Pokot regionen och satt upp mobila barn- och mödravårdskliniker. Totalt har 63 

avlägsna platser fått besök cirka en gång i månaden dit mammor och barn kommit för 

preventiv hälsovård. 

 

Barnvaccination, kontroll av barns växt och vikt, mödravårdskontroller och preventivmedel 

är de områden som vården innefattar. Hälsovårdsutbildning är också ett viktigt inslag i 

arbetet. Vaccinationsprogrammet för barn innehåller: BCG mot TBC, polio, mässlingen, 

pentavalent som är mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B samt vaccin mot bakterier 

som förorsakar lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Barn får också A-vitamin och 

avmaskningsmedicin. Undernärda barn som identifieras får extra näringsrik gröt. 

Mödravården innefattar förutom kontroll av de gravida, stelkrampsvaccination, HIV test 

samt utdelning av myggnät mot malaria. De preventivmedel som är mest efterfrågat är P-

sprutor, implantaten, och sedan p-piller. 
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Antal mödravårds kontroller som utförs under året    4 039 

Familjeplanering, antal preventivmedel som har tillhandahållits  4 135 

Vaccinationsprogram, antalet vaccinationer   39 665 

Antal fullt vaccinerade barn    3 283 

 

Rotary Doctors täcker kostnaderna för att nå ut till by befolkningen, transporten, 

hälsoutrustning och material, en del läkemedel som används, näringsrik gröt, samt 

kostnaden för en personal, myndigheterna finansiera en personal samt tillhandahåller 

vaccin, preventivmedel samt myggnät. 

Under detta år har utgifter för skyddsutrustning, så som munskydd och engångshandskar 

varit större än vanligt vilket finansierats av Rotary Doctors. En stor gåva från Inner Wheel till 

Rotary Doctors har varit en viktig finansieringskälla för projektet. 

 

Som representant för Inner Wheel är jag alltid adjungerad till samtliga styrelsemöten. 

Styrelsemöten under verksamhetsåret har alla varit digitala. 

2020 1 juli, 2 sept, 5 nov, och 26 nov. 

2021 11 febr, 25 mars och 27 maj   

 

Ewa Jägevall 
NR 2021–2022                                                                                                                                                      

projektansvarig för IW Doktorn 


