Verksamhetsplan för år 2021 för

Bombali Health Development

Målsättningar övergripande
Den ideella föreningen Bombali Health Development (BHD) stöder sjukhuset i Kamakwie i norra
Sierra Leone och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Stödet går framför allt till barnsjukvård.
Sedan vårt första verksamhetsår (2017) har det varit tydligt, att föreningen bör och behöver
fokusera på sjukhusets barnavdelning, som har 25 platser samt ca 20 reservplatser på de
tidigare kvinnoavdelningarna. (Dessa platser utnyttjas framförallt under regnperioder då
barnsjukligheten är hög. Dessa reservplatser är i mycket dåligt skick och svåra att övervaka.).
En utbyggnad med ca 20 platser är högt prioriterad och bör göras så snart de ekonomiska
förutsättningarna finns. Vår verksamhet syftar alltså till att stödja sjukhusets barnavdelning med
kompetenser och ekonomiska medel, och bidra med tillräckliga resurser för att den ska kunna
drivas långsiktigt. Insatserna inkluderar personliga volontära insatser för patientvård och för
utbildning av personal, samt materiella insatser med löner till lokal personal, mediciner, lab, mat
och viss utrustning.
Dessutom är hälsoupplysning i den omgivande regionen viktigt. Informationen som ges då
innebär bl.a. att sjuka barn tas till sjukhuset tidigare än förut, vilket minskar barnadödligheten
betydligt. Hälsoupplysningen har varit mycket framgångsrik och lett till att beläggningen på
barnavdelningen har ökat markant. Då vi för närvarande inte har resurser att ta emot fler barn
måste tyvärr hälsupplysningen pausas, oklart hur länge.
Slutligen ska föreningen sprida information i Sverige om Sierra Leone allmänt och specifikt om
sjuk och hälsovården i Kamakwie och området däromkring.

Åtgärder för att nå målsättningarna
För att uppnå målsättningarna ska BHD arbeta med följande åtgärder:
Samverka med befintliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner på plats och arbeta med att
utbilda och informera om hälsa.
Sprida information i Sverige om situationen i distriktets hälso- och sjukvård genom hemsida,
Facebooksida och -grupp samt genom föredrag. Föredragen ska hållas för flera olika
grupper, bland annat sjukvårdspersonal, föreningar, skolor, företag samt med hjälp av

spontant sammankallade grupper. Föredragen har tyvärr måst ställas in pga Covid-19pandemin men planeras att återupptagna så snart situationen förbättrats, eventuellt får de
upptas som virtuella föredrag.
Samla in pengar för att stödja sjukvården på sjukhusets barnavdelning och i distriktet. Detta
ska ske i samband med föredragen, genom försäljning av almanackor, gåvobevis och
minnesgåvor, och genom att bearbeta institutioner, företag och enskilda givare och genom
att få sponsorer. Att få företag att skänka medicinteknisk utrustning eller sälja sådan till
subventionerat pris. Framför allt skall arbetet för att få månadsgivare prioriteras. Extern
finansiering ska sökas hos lämpliga institutioner, religiösa samfund och ideella
organisationer. BHD erbjuder dessutom sponsorskap i tre olika nivåer från och med 2021.
Bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone
och i Sverige.
Fördjupa det påbörjade samarbetet med Engeneers Without Borders (EWB).
Arbeta för att svensk sjukvårdspersonal och andra personer med kompetenser inom
sjukvård eller administration arbetar i perioder på sjukhuset på volontärbasis.
Om möjligt återuppta utbildningsinsatser och information till invånarna i området för att få
dem att dem söka adekvat vård vid rätt tidpunkt och få dem att minska användandet av
örter, som ofta är giftiga.

Åtgärder specifikt under verksamhetsåret 2021, i Sierra Leone
Vidmakthålla den upprättade kontrollen av kvaliteten personellt och materiellt på
barnavdelningen, vilket bland annat innefattar rutiner för överföring av information och för
dokumentation, medicingivning och observation av patienternas tillstånd samt utbildning av
personalen.
Om möjligt bygga ut avdelningen med 20 platser, om tillräckligt stöd kan fås från
samarbetsparter och finansiärer.
Få till stånd ett samarbete mellan barnavdelningen och PHU (Peripherical Health Units, dvs
lokala vårdcentraler i distriktet).
Om de ekonomiska ramarna tillåter försörja en öppenvårdsmottagning i Lower Tambaka en
dag i veckan. (Området tillhör sjukhusets upptagningsområde, men är mycket isolerat).
Utöka gratisvården, då ekonomiskt utrymme finnes, till att omfatta barn upp till 15 år (nu 12
år).
Utveckla den påbörjade dialogen med lokala alternativa vårdgivare.

Åtgärder specifikt under verksamhetsåret 2021, i Sverige
Sprida information om BHDs verksamhet.
Använda 90-kontots positiva bild i BHDs externa information.
Hålla föredrag om verksamheten i Sierra Leone, som kan innebära: Informationsspridning,
hitta möjligheter till finansiering; rekrytera personer som kan arbeta för BHD.
Framställa almanacka 2022 för BHD, för försäljning.

Arbeta för att antalet sponsorer utökas.
Arbeta med finansiering genom främst gåvor, samt försäljning. Särskilt prioriteras att få
månadsgivare.
Fortsatt arbete med att söka extern finansiering.
Arbeta med rekrytering av personer som kan arbeta i Sierra Leone.

