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❙ ❙ Ännu en gång har Uganda hamnat på
världens löpsedlar på grund av hälsofrå-
gor.

Landet är känt för en av de högsta
HIV-prevalenserna i världen, men också
för att som första land ha minskat antalet
nyinfekterade. Man beräknar att 12 pro-
cent av befolkningen i tätorter nu är HIV-
postiv, vilket innebär att en halvering
skett under 1990-talet. På landsbygden är
HIV-prevalensen omrking 5 procent.

Men nu gäller det en av de mest lång-
livade ebolaepidemierna hittills. Från
början av oktober 2000 hade 397 fall
rapporterats i landet, varav 153 avlidit.
Detta innebär att dödligheten är mindre
än i de tidigare kända epidemierna, där
den varierat mellan 50 och 90 procent.
De överlevande patienterna har nästan
utan undantag skrivits ut utan komplika-
tioner. 

Det första fallet inträffade den 8 okto-
ber 2000 på Lacors sjukhus, landets störs-
ta missionssjukhus, i Gulu-distriktet i
norra Uganda. Sedan dess har 354 fall
inträffat i Gulu, varav 140 avlidit. Det är
oklart varifrån smittan först kom. Enligt
rykten skall den ha kommit via ugandiska
soldater som tjänstgjort i kriget i Kongo.
Detta förnekas emellertid av armén. Från
Gulu har smittan spridits till ytterligare 2
av Ugandas 45 distrikt: Mbarara med 5
fall, varav 4 dödsfall, senare till Masindi
med 8 fall varav 5 döda. Till Mbarara
kom smittan med en soldat, och det är
oklart varifrån han kom. Till Masindi
kom den via en patient som rymt från La-
cors sjukhus. I samband med begrav-
ningsriterna av detta indexfall smittades
flera människor i Masindi. Traditionellt
innebär dessa riter en nära kroppskontakt,
vilket nu blev förödande. Från myndighe-
ternas sida har man försökt övertyga folk
om att upphöra med alla riter så länge epi-
demin håller på.

Landets myndigheter har svarat

snabbt på epidemin.Vård av sjuka, kon-
taktspårning och hälsoupplysning är
distriktens ansvar. Uganda har ett av de
mest decentraliserade hälsovårdssyste-
men i Afrika. En av de stora fördelarna
i detta sammanhang är att hela den of-
fentliga sektorn är decentraliserad, vil-
ket gör det lättare att arbeta över sek-
torsgränserna. Dessutom ger det stora
möjligheter att blanda in de lokala poli-
tikerna i arbetet.

Uganda är politiskt och administra-
tivt uppdelat i 45 distrikt med betydande
självstyre. I varje distrikt som drabbats
har man bildat ebolakommittéer som
leds av distriktets ordförande. Så fort
detta skett rekryterades hundratals loka-
la volontärer som gick från dörr till dörr
och informerade folk om hur de skulle
kunna undvika att få sjukdomen och
hur de skulle kunna identifiera männi-
skor som drabbats av den. Liksom i ar-
betet med HIV-kontroll involverades
alla sektorer i distrikten: polis, armé,
religiösa organisationer, skolor osv.
Inte minst spelar de lokala politikerna
en viktig roll. Lekmän och frivilliga
från drabbade byar har spelat en myck-
et aktiv roll. 

Råden man ger till befolkningen är
enkla och börjar med hygien: uppskjut
begravningsriter, ta inte i hand när ni
hälsar, var uppmärksam på misstänkta
fall och rapportera dem! Varje dag får
hälsoministeriet in cirka 20 rapporter
från olika delar av landet. Alla rapporter
eller rykten undersöks. Misstänkta fall
isoleras, och diagnosen ställs med sero-
logiska test, som skickas till Sydafrika.
Däremot har man inte försökt minska re-
sande till de drabbade distrikten. Många
höjde på ögonbrynen när WHOs lands-
kontor i början av epidemin gick ut med
en appell om att Entebbes internationel-
la flygplats inte skulle stängas. Att över
huvud taget föra upp en sådan fråga på
dagordningen upplevdes av de flesta in-
blandade som irrelevant. Smitta kräver
nära kontakt med kroppsvätskor, döda
kroppar eller sjukas ägodelar. Gammal-

dags »cordons sanitaires« har ingen
plats i epidemikontrollen. 

Ett av de stora problemen som ännu
inte lösts tillfredsställande är att patien-
ter som överlevt ebola och skrivs ut från
sjukhusen, inte accepteras av sin by eller
familj. I flera fall har deras ägodelar el-
ler bostäder bränts ner. Det finns en ut-
bredd rädsla för att dessa patienter skall
föra smittan vidare. Trots en omfattande
hälsoupplysning kvarstår problemet,
som är ett illustrativt exempel på att häl-
sa inte bara är medicin.

Sjukvårdspersonalen har arbetat
mycket hårt, och flera har smittats och
också avlidit av ebola. Hittills har elva
sjuksköterskor avlidit av ebola, och i skri-
vande stund nås vi av det tragiska beske-
det att chefläkaren på Lacors sjukhus, Dr
Matthew Lukwiya, har avlidit. Han ledde
det operationella arbetet för att kontrolle-
ra epidemin i Gulu-distriktet, och hans
död innebär en svår förlust i detta arbete. 

Samtidigt nås vi av nyheten att fem
anställda vid sjukhuset Masindi lagts in
med bekräftade eboladiagnoser.

På central nivå finns en ebolakom-
mitté som samordnar stöd för epidemi-
kontroll. Man har mobiliserat resurser
till distrikten, och man ansvarar för dia-
gnosbekräftelse och den logistik som är
nödvändig för att skicka prov från peri-
fera delar av Uganda till laboratorier i
Sydafrika. Även på central nivå har man
arbetat tvärsektoriellt och involverat oli-
ka ministerier, myndigheter och enskil-
da organisationer i arbetet. Också på
central nivå har ebola gjorts till en poli-
tisk fråga. Landets hälsominister har ta-
git mycket aktiv del i det centrala arbetet
och har även upprepade gånger besökt
de drabbade distrikten. 

För tillfället är det svårt att förutsäga
hur länge epidemin kommer att vara.
Antalet nya fall har minskat nu, men inte
upphört. Mbarara troddes vara smitto-
fritt i över tre veckor tills ett nytt fall dök
upp häromdagen.

Till de främsta lärdomarna av epide-
mibekämpningen i Uganda hör öppen-
het, information till befolkningen, snabb-
het och kontaktspårning. Inte minst har
den omfattande överföringen av befo-
genheter till lokala myndigheter varit en
förutsättning för att göra arbetet smidigt.
Social utstötning av tillfrisknade patien-
ter utgör ett hittills olöst problem. Epi-
demins långdragenhet och det faktum att
sjukvårdspersonal i ökande utsträckning
smittas utgör orosmoment. •
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Ebolaepidemin i Uganda
oroväckande långdragen
Ebolaepidemin i Uganda fortsätter. Öppenhet, information, snabbhet
och kontaktspårning har varit några av hörnpelarna i epidemikontrol-
len, liksom en omfattande decentralisering och befogenheter till de
lokala myndigheterna. Utstötning av överlevande ebolapatienter ut-
gör ett betydande socialt problem, och epidemins långdragenhet och
smitta av sjukvårdspersonal är ett orosmoment.


