
Så stöder vi  
barnsjukvård
i Sierra Leone





Om föreningen  
Bombali Health Development
Föreningens huvuduppgift är att stödja barnavdelningen på sjukhuset Kamakwie Wesleyan 

Hospital i norra Sierra Leone, och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Syftet vad gäller barn-

avdelningen är att ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. Stödet från Sverige 

startade 2016, och verksam heten har numera funnit en stabil form. Finansiering har hittills 

skett genom egna arbetsinsatser samt insamlade medel från främst privatpersoner. Behovet 

av externa medel är i storleksordningen 60 000 kr/månad. Hittills har detta kunnat samlas in  

genom att vädja till främst privata bidragsgivare, samt genom föredrag och almanacksförsäljning.  

Dessa inkomstkällor är dock helt oförutsebara, och kan mycket snabbt minska, så att vår 

verksamhet äventyras. Därför söker vi ytterligare, stabilare stödmöjligheter. 

Historik
Stödet startade våren 2016 som en ideell insats av Lars 

Seligman, pensionerad läkare från Göteborg. På rekom

mendation av en vän som själv arbetar ideellt i Sierra Leone 

åkte Lars till Kamakwie Wesleyan Hospital i Bombali

distriktet i Sierra Leone. Han blev mycket imponerad av hur 

man med synnerligen begränsade resurser kunde utföra så 

mycket sjukvård. Tillsammans med lokal personal reste han 

runt i distriktets byar med hälsoinformation, vilket fick fler 

människor att söka sjukvård istället för att självbehandla 

med exempelvis giftiga örter, som traditionellt används för 

att förebygga och behandla sjukdomar.

Efter sitt första besök återvände Lars till sjukhuset i Kamakwie 

och arbetade på egen bekostnad i flera perioder. Hans  

närmaste vänner och familj stöttade verksamheten 

ekonom iskt, och följde hans arbete genom de dagboks

anteckningar han lade ut på Facebook under 2016. Så spreds 

kännedomen om hans arbete och engagemang, bidrags

givarna blev allt fler,  och det blev uppenbart att det fanns ett 

engagemang hos många att bidra till en annorlunda värld. 

Tanken att starta en förening som stöd växte fram, och i april 

2017 bildades den ideella föreningen Bombali Health  

Development. Föreningens verksamhet i Sverige handlar 

främst om att samla medel till stöd för arbetet i Sierra Leone 

och sprida information om landet i allmänhet och sjukvården 

där i synnerhet. Arbetet är att driva sjukhusets barnavdelning 

inklusive den stora öppenvårdsmottagningen, att arbeta med 

hälsoupplysning i regionen samt att hjälpa unga flickor att 

undvika graviditet. Sedan 2019 har föreningen 90konto, 

och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Arbetet i Sierra Leone
Verksamheten inriktas alltså främst på sjukhusets barn

avdelning, samt på allmän hälsoupplysning i omgivande 

distrikt. Föreningens huvuduppgift är att ge sjukhusets 

barn avdelning tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. 

Idag får barn under tolv år sjukvård gratis vilket har minskat 

barna dödligheten dramatiskt i en hel region med drygt  

200 000 invånare.

Barnavdelningen har ca 25 platser, men under regnperioden 

kan upp till 45 barn vårdas där samtidigt. Där finns läkare, 

nio sjuksköterskor, fyra vårdpersonal, städare samt kokerska. 

Lars Seligman reser dit flera gånger per år för att arbeta 

som läkare, och för att bidra i administrationen. Ytterligare 

frivilliga från Sverige – läkare, sjukvårdspersonal och andra 

specialister – hjälper till i arbetet under perioder. Föreningen 

bidrar också till bättre utrustning på sjukhuset och barn

avdelningen. Det började med en stor sändning sjukvårds

material till sjukhuset i en 40 fots container. Vid varje resa 

från Sverige medför alla som reser ytterligare utrustning 

som har stor betydelse för vården och som man inte kan få 

tag på i Sierra Leone – syrgaskoncentratorer, operations

utrustning och livräddande mediciner.



Ökat antal barn får hjälp
Antalet som får hjälp har ökat kraftigt. År 2016 behandlades 

i genomsnitt ca 300 barn i månaden inom öppenvården.  

Nu, år 2019, är det mellan drygt 1 000 och drygt 2 000. 

Antalet varierar kraftigt över året. 

Även inom slutenvården varierar antalet barn mycket kraftigt 

över året. Genomsnittligt har antalet behandlade barn två 

till trefaldigats sedan 2016. Inom slutenvården stannar  

barnen genomsnittligt 1–2 dagar på sjukhuset. 

Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga 

sjukdomar är lunginflammation, tyfoidfeber, diarréer och 

kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador och 

hjärnhinneinflammation. Det stora intaget av– ibland giftiga 

– läkemedelsörter kan kompli cera vården eftersom det 

bland annat kan ge leverskador.

Vårdresultaten har förbättrats dramatiskt. Tidigare avled 

ofta ett till flera barn varje dag bland dem som kom till sjuk

huset. Numera avlider ca ett barn i veckan trots att många 

fler barn vårdas. 

Förbättringen beror mycket på att vården av barn nu är gratis. 

Många av föräldrarna tjänar mindre än en halv dollar om 

dagen. Tidigare kunde föräldrarna inte betala för barnens 

vård och sökte först när det inte gick att vänta längre.  

Då man fick betala, var barnen alltså i mycket dåligt skick 

när de kom in till sjukhuset. Vården har också utvecklats  

betydligt med bättre rutiner, mer personal och bättre 

utrustning. Emergency Triage Assessment and Treatment 

(ETAT) håller även på att implementeras.

Barnen och vårdaren får mat gratis. Detta har också stor 

betydelse eftersom vårdaren (oftast är det mamman)  

tidigare ägnade flera timmar per dag åt att köpa och laga 

mat åt barnet och sig själv. Barnen hade då ingen tillsyn och 

kunde inte ammas. Maten är nu också näringsriktig.

Att med denna verksamhet bidra till bättre resultat  

på barnavdelningen innebär att liv kan räddas på ett  

mycket effektivt sätt. I genomsnitt kostar det endast cirka 

200 kronor att rädda livet på ett svårt sjukt barn.



Levande utåtriktad hälsoupplysning
Att man kommer tidigare med de sjuka barnen beror också 

på den utåtriktade upplysningsverksamheten. Lars åker ut 

till byarna i området tillsammans med tolk och oftast även 

sjuksköterskor, och informerar på ett levande sätt om före

kommande sjukdomar, och hur de ska undvikas. Då berättar 

han också om att man ska söka vård i rätt tid. Informationen 

handlar även om att motverka det traditionella bruket av 

giftiga örter. Hittills (våren 2019) har alla byar i närområdet 

besökts, sammanlagt 135 byar.

En annan form av utåtriktad verksamhet är att söka samver

kan med befintliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner på plats.

Traditionella herbalister
Traditionella herbalister har av hävd en mycket stark 

ställning i Sierra Leone. Deras behandling utgår ofta från 

övernaturliga föreställningar. Behandlingarna utgörs bland 

annat av örter, både utvärtes och invärtes. Dessa örter är gan

ska ofta giftiga och kan ge både akuta och kroniska skador. 

Dessutom medför behandlingarna att adekvat vård för

senas. Vi försöker starta ett samarbete som huvudsakligen 

går ut på att utbilda herbalisterna och få dem att skicka 

sjuka personer till sjukhuset tidigt i sjukdomsförloppet och 

att förstå vilka patienter de bör skicka till sjukhuset. 

Stöd vårt arbete  
med en gåva

Plusgiro: 9006552
Bankgiro: 9006552
Swish: 9006552 
SEB bankkonto: 5003 10 156 03



Tonårsgraviditeter och mödradödlighet
Tonårsgraviditeter är ett stort problem i Sierra Leone, av 

såväl sociala, ekonomiska som medicinska skäl. Många flickor 

blir gravida redan före 15-årsåldern. En flicka som blir gravid 

får inte gå kvar i skolan enligt en kritiserad lag från 2015, 

och hennes framtida försörjningsmöjligheter försämras. 

Mödra dödligheten i Sierra Leone är en av världens högsta, 

och nästan hälften av mödradödligheten drabbar tonåringar. 

Vi upplyser om familjeplanering i skolor och i byar.

Förbättringsprojekt
Utöver den löpande vårdverksamheten finns viktiga 

förbättringsprojekt som skulle behöva finansiering. Barn

avdelningen är mycket trång, med en knapp meter mellan 

sängarna. Det ger risk för spridning av infektioner och en 

dålig vårdmiljö allmänt. En utbyggnad skulle förbättra detta, 

och medföra att man kan separera infektionskänsliga, 

främst under närda, barn från barn med smittsamma 

sjukdomar. Barn med tarminfektioner skulle kunna få eget 

vårdutrymme. Dessutom skulle man slippa lägga barn på 

andra avdelningar när många söker. Tyvärr får idag sådana 

utlokaliserade barn sämre vård.

Elförsörjningen är mycket osäker. Detta är ett stort problem, 

eftersom livsviktig utrustning, framförallt syrgaskoncentra

torer, stannar vid strömavbrott. Detta har orsakat dödsfall. 

En solcellsdriven anläggning skulle vara av stort värde. 

Dessa och några ytterligare projekt för upprustning, ny 

teknisk utrustning och inventarier står på önskelistan.  

Kostnaderna är i storleksordningen etthundratusen till 

några hundratusen kronor per projekt.



Finansieringsarbetet i Sverige
Verksamheten i Sverige handlar om finansie ring av verk

samheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet 

och särskilt hälso förhållandena i Bombalidistriktet. Detta 

gör vi framför allt genom vår hemsida, vår Facebooksida, 

vår Facebookgrupp och på Instagram. Dessutom gör vi det 

genom föredrag förbl. a. sjukvårdspersonal, föreningar, på 

skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, 

intresserade grupper. 

Finansiering sker främst genom privata gåvor. De privata  

givarna får kännedom om verksamheten via vår hemsida 

eller Facebook, genom vänner eller tidningsartiklar. Vi 

prioriterar att få månadsgivare, och deras andel av gåvorna 

ökar. Vi får också in pengar i samband med föreläsningarna, 

genom försäljning av gåvobevis och av vår almanacka.  

Almanackorna vi gett ut för år 2018 och 2019 med bilder 

från Sierra Leone blev en försäljningsmässig framgång och 

spred kunskap och intresse om vårt arbete.

Vi söker också bidrag genom att bearbeta institutioner  

och företag. Dessutom söker vi vägar för långsiktig finansie

ring via offentligt bistånd, ideella organisationer, religiösa 

samfund etc.

Nätverksbyggande och rekrytering
Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och gruppe

ringar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. Vi 

arbetar också för att intressera sjukvårdspersonal inklusive 

medicinteknisk och administrativ personal att arbeta  

i perioder i området. Det finns ett stort intresse att göra  

detta utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som flera 

gånger per år reser ner för att arbeta på sjukhuset och  

i området, har alltså flera frivilligt arbetande hörsammat 

detta, och varit på plats med arbetsinsatser.

Kännetecken för föreningens verksamhet
Genom att verksamheten är småskalig och helt sköts av  

ett fåtal personer, har vi kontroll över varje krona som  

kommer in, och att den kommer till rätt användning på plats. 

All administration i Sverige, liksom resor till Sierra Leone, 

bekostas av andra pengar än de insamlade medlen, eller 

genom ideellt, oavlönat arbete. 

Ett annat viktigt kännetecken är vår öppenhet och trans

parens. Vi ser till att skapa en aktuell bild av arbetet via vår 

Facebooksida, Facebookgrupp och Instagram. Vår läkare 

Lars Seligman liksom andra som arbetar i verksamheten 

skriver om det dagliga arbetet genom levande blogginlägg, 

och delar sina erfarenheter. Både glädjeämnen och problem 

får sin plats. Många av de ca 1500 medlemmarna i Facebook

gruppen och drygt 400 medlemmar på Facebooksidan 

kommenterar hemifrån och ställer intresserade frågor. 

Det öppna, transparenta sättet att beskriva verksamheten 

är ett av våra viktiga kännetecken, tillsammans med att vi 

ser till att varje krona används rätt. 



Fakta om föreningen
Bombali Health Development,  

orgnr 8025089874, bildad 20170423. 

Ca 130 betalande medlemmar

Plusgiro: 90 06 552  

Bankgiro: 9006552  

Swish: 9006552  

SEB bankkonto:  5003 10 156 03

Styrelse 

Anders Göransson, ordförande

Marianne Sörling, vice ordförande

Inga Lavén, sekreterare

Dina Cedervret, kassör

Erika Bjärnemyr

Lars Seligman

Lars Yngfors

Maria Bergentz

Kontaktuppgifter

Mailadress: info@bombalihealth.nu 

Hemsida: www.bombalihealth.org 

Instagram: @bombalihealth 

Facebook: @bombalihealth

Anders Göransson  

(styrelseordförande)

Frida Hjertbergs gata 2, 412 81 Göteborg

anders.goransson@profu.se

Mobil  +4670690 77 23

Lars Seligman  

(initiativtagare, verksamhetsansvarig)

Sågspånsgatan 12, 416 80 Göteborg

ingalasse@gmail.com

Mobil Sverige  +4676109 87 13 

Mobil Sierra Leone +2327650 47 58

 

www.bombalihealth.org


