
3977LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  44  •  1997

Jag tillbringar sommaren som se-
mestervikarie på ett litet distriktssjuk-
hus i nordvästra Tanzania. Jag har arbe-
tat på Ndolage sjukhus flera längre pe-
rioder tidigare, så det känns hemtamt att
återvända.

Det är sent på måndag eftermiddag
när Landrovern klättrar uppför den usla
vägen till sjukhuset. Dammet omger oss
som ett rött moln när vi omsider kör in
genom sjukhusgrindarna. Det är torrtid
– torrtid och malariatid.

Det är inget ovanligt med det. Varje
år fylls sjukhus och dispensärer på den
östafrikanska högplatån med malaria-
fall under perioden juni–juli. Men i år,
visar det sig, är det värre än någonsin ti-
digare – den minnesvärda sommaren
1994 inräknad.

Registreringssystemet
bryter samman
I skymningen leds jag runt på en im-

proviserad första rond. På alla tillgäng-
liga utrymmen ligger svårt sjuka mala-
riapatienter. På morgonen hade man re-
gistrerat 477 inneliggande, vilket är
alltför många för ett sjukhus med bara
200 sängplatser.

Som vanligt är det främst barnen
som drabbas. Fler än 200 barn under
fem år vårdas på barnavdelningen som

egentligen har 40 platser. Under de när-
mast påföljande dagarna bryter regi-
streringssystemet tillfälligt samman,
och jag inser att ingen riktigt vet hur
många patienter vi har vid varje tillfäl-
le. I den trånga barnavdelningen råder
en kaotisk trängsel. Tolv, ofta desperat
sjuka, barn i ett rum avsett för fyra! Mö-
drarna inräknat blir det 24 personer. . .

Expeditionen görs om
till intensivvårdsavdelning
Den lilla sjuksköterskeexpeditionen

har förvandlats till intensivvårdsavdel-
ning. Två halvårsgamla barn ligger med
rakade huvuden på det lilla skrivbordet
för att få skalpvensdropp för kinininfu-
sion eller blodtransfusion. Andra väntar
på sin tur. 

Den nybyggda avdelningen för post-
operativ vård av fyra till fem patienter
har nyligen invigts. Den kommer väl till
pass för de svårast sjuka barnen med
hjärnmalaria och grav anemi. Här finns
en syrgasanslutning från sjukhusets
oxygenkoncentrator. Jag räknar till 49
barn på golvet i det begränsade utrym-
met. Två på varje madrass. När madras-
serna är slut tillverkas provisorier av
torkat gräs.

Under dessa kaotiska veckor blir
mina försök att beskriva katastrofen sta-
tistiskt minst sagt ofullständiga. »Hur
många barn har du här i natt?» frågar jag
sjukskötaren Festo. Han tittar upp från
skrivbordet där ytterligare ett medvets-
löst barn fått ett skalpvensdropp, ser sig
omkring bland den ständigt i rörelse va-
rande massan av mödrar och barn och
svarar uppgivet, trött på dumma frågor:
»Du kanske skulle försöka hjälpa mig
att räkna dom…»

Alla blir inte registrerade och många
behandlas utan föregående blodprov.

På laboratoriet, som bara har ett fun-
gerande mikroskop, har 3 727 malaria-
utstryk registrerats under juni månad.
Av dessa var »bara» 1 187 positiva för
malaria, men i många fall har provet ta-
gits två dagar efter att det ordinerats,
och det är inte ovanligt med negativa ut-
stryk även om patienten har svår mala-
ria. Redan i mitten av juli har föregåen-
de månads siffror överskridits. 250
blodtransfusioner gavs under juni, trots
stor restriktivitet med transfusioner

som endast ges på vitalindikation och
aldrig om barnet har Hb över 50 g/liter.

Sparat blod räddar liv
Vi lever i ett område med hög preva-

lens av HIV. HIV-testat blod som done-
rats av anhöriga inför större operatio-
ner, men som inte behövt användas,
kommer väl till pass. För en gammal
kirurg känns det litet bra att också den-
na »lyxverksamhet» på så sätt räddar li-
vet på många av dessa, de allra minsta.

Tre, kanske fyra, barn kan dela på en
enhet blod. När barnen tillfrisknat testas
i sin tur deras anhöriga för att kunna be-
tala tillbaka blod som på så sätt kommer
nästa barn till godo. Ett slags »revolving
fund», för att låna ett populärt begrepp
från hälsoekonomerna!

Standardiserad behandling
på sjukhus med hög standard
I en katastrofsituation som denna

blir det viktigt att standardisera behand-
lingen. Förstahandsmedlet är fortfaran-
de klorokin. Resistensutvecklingen är
emellertid oroande och behandlings-
svikt vanlig.

Hjärnmalaria med medvetslöshet
och kramper indicerar intravenös kinin-
terapi som förstahandsmedel. Kininre-
sistens, som rapporterats från Asien,
har vi inte sett ännu, men efter årets
massiva användning av korta kininkurer
på sjukhus och vårdcentraler finns det
anledning till oro inför framtiden.

Trots anhopningen av barn med ce-
rebral malaria och livshotande anemi är
mortaliteten på sjukhuset anmärknings-
värt låg, omkring tre procent, vilket är
ett uttryck för sjukhusets närmast ex-
ceptionellt höga standard. På många
sämre lottade sjukhus i regionen och på
dispensärer och vårdcentraler utan möj-
lighet till blodtransfusioner eller till-
gång till kinin är dödligheten dessa
sommarmånader förfärande hög.
Många barn dör också innan de hinner
komma under kvalificerad vård. 

Enligt rapporter har inte bara Kage-
raregionen, med sin befolkning på en
och en halv miljon invånare, drabbats
av ett katastrofalt utbrott av malaria un-
der årets torrtid. Situationen tycks ha
varit likartad i stora delar av Östafrika.
Hur många tusen barn som fått sätta li-
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leg läkare, kirurgiska kliniken, Karl-
stads centralsjukhus.

Sedan tio år ges ingen mala-
riaprofylax till barn under 5 år.
Tyvärr förekommer heller inga
förebyggande åtgärder. Barnen
har inte heller utvecklat tillräck-
lig immunitet för att förhindra
den katastrofsituation som
drabbade Tanzania under som-
maren 1997.

Vikarierande läkaren delger
erfarenheter som han unnar fler
svenska kolleger!



vet till kommer vi väl aldrig att få veta.
Statistiken från sjukhusen som i sig är
bristfällig utgör säkerligen bara »top-
pen på isberget».

Både profylax och 
förebyggande åtgärder uteblev
Vad beror det på att malarian ökar så

okontrollerat och att varje utbrott tycks
bli värre än det föregående? »Hali ya
hewa», dvs klimatförändringar, säger

vännerna på sjukhuset. Sant är att årets
blygsamma regn inneburit optimala för-
utsättningar för myggorna, men hela
sanningen är det knappast. Variationer i
klimat har vi haft tidigare utan dessa
dramatiska effekter.

Sedan mer än tio år ges ingen profy-
lax till barn under fem år vid barna-
vårdscentralerna, vilket tidigare var
standard. Profylaxen övergavs på goda
grunder – den ansågs leda till att barnen
inte utvecklade naturlig immunitet mot
malaria och kunde leda till ökad kloro-
kinresistens. Istället förespråkades fö-
rebyggande åtgärder i form av använ-
dande av myggnät och myggbekämp-
ning kombinerat med nära tillgång till
snabb och effektiv behandling. Tyvärr
avskaffades kemoprofylaxen utan att
effektiva förebyggande åtgärder vid-
togs. Utveckling av klorokinresistens
har vi fått ändå, och barn i dessa mala-
riainstabila områden synes inte utveck-
la tillräcklig immunitet för att förhindra
den katastrofala situation som drabbat
dem sommaren 1997! Kanske bör man
överväga att på nytt pröva profylax till
barn under fem år under de två, tre hög-
riskmånaderna?

Fler dör i malaria än i aids
Sedan aidsepidemins början i mitten

på 1980-talet har stora resurser satsats
på forskning och förebyggande åtgär-
der, inte minst just här i nordvästra Tan-

zania där åtskilliga internationella orga-
nisationer är involverade i »Aids con-
trol programmes». Fokuseringen på
»den nya sjukdomen» är i och för sig
förståelig, men faktum kvarstår att även
under »normala» år dör fortfarande fler
människor i malaria än i aids. Trots det-
ta är de resurser som satsas på forskning
och förebyggande åtgärder när det gäl-
ler malaria försvinnande små och helt
otillräckliga.

I stora delar av Afrika är malaria allt-
fort och i ökande grad den främsta orsa-
ken till morbiditet och mortalitet hos
barn. Framtidsutsikterna är minst sagt
oroande. Forskning och intensiva före-
byggande åtgärder måste ges en mycket
högre prioritet än hittills. En utmaning
för alla som är engagerade i internatio-
nellt hälsovårdsarbete.

Så tar semestervikariatet slut, och
jag återvänder till den svenska sjukvår-
dens ekonomiska kriser – verkliga eller
inbillade. Men det är ju, som det brukar
heta, en helt annan historia. •
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I den trånga barnavdelningen finns tolv
barn i ett rum avsett för fyra. Mödrarna
inräknade blir det 24 personer.

Anders Carlstedt har under flera
perioder arbetat som sjukhusläkare i
Tanzania. För närvarande är han stu-
dierektor på Institutionen för interna-
tionell barnhälsovård, ICH, i Uppsala.

ICH har ett omfattande utbild-
nings- och forskningssamarbete
med en rad låginkomstländer, fram-
förallt i Afrika. Sedan många år ges
förberedande kurser i internationell
hälsovård för nordiska läkare och
sjuksköterskor. En valfri kurs i
»Global medicin» under läkarpro-
grammet, innefattande studieresa
till Afrika eller Indien, anordnas två
gånger per år.

I år startar en ettårig mastersut-
bildning i internationell hälsa, vil-
ken vänder sig till deltagare från
hela världen.


