
Hur långt kan du tänka dig att gå för att hämta livsviktiga mediciner? 
2 km, 4 km? 2-3 timmars promenad vardera riktningen? 

Långt ute på landsbygden betyder ”långt ute på landsbygden”. 

”Är vi framme snart?” frågar vi i bilen. 

 
”Nej, vi har åkt ca en fjärdedel” på väg till Hälsocentralen i Kinuka som är en HC grad IV. Det betyder 

att det är en hälsocentral som numera har rättighet att distribuera ARV läkemedel. Ändå så förstår 

man att det är många som måste gå långt också hit. 

Efter 3 timmars färd på en mycket guppig och slirig väg kom vi fram till en vacker plats, belägen på en 

kulle med utsikt över många andra kullar. 



 

Idag är det tisdag = klinikdag. Köerna ringlar långa och patienterna sitter i undersökningsrummet och 

väntar. Medicinen patienterna hämtar ut räcker för 1 månad, ibland får du hämta för 2 månader 

(beroende på tillgång) 

Vi får byta några ord med sjuksköterskan och får en intervju med en ”expert client” Elisabeth. 



 

Elisabeth säger att hon är utbildad att ge råd och stöd till HIV-patienter. Hon menar att det är viktigt 

både före och efter HIV-testning. När testen är gjord är det viktigaste förstås att personen accepterar 

att börja behandling omedelbart. Det är naturligtvis svårt för fattiga människor att behöva arbeta 

ideellt. Elisabeth får en liten ersättning av en annan givare (MildMay). 

Titta gärna på filmen 2015-11-11 Lyantonde Field officer RACOBAO at HC, som finns här: 

https://youtu.be/F12zlypzRgQ 

Inom projektet har vi utbildat s.k. ”Treatment helpers”, som kan hjälpa människor som lever med 

HIV/AIDS att ibland hämta medicinen på hälsocentralen. TH kommer ändå hem till patienten och 

särskilt i början av medicineringen motiverar patienten att ta medicinen varje dag utan att behöva 

vara rädd. De kan också uppmärksamma patienten på vilka biverkningar som kan komma och hur 

minska dem. 

Patienten träffar sin treatment helper enskilt i hemmet 1-4 gånger per månad. En TH kan ha upp till 

15 klienter att träffa. Dessutom träffas hela gruppen, en ”Village Help Team”, tillsammans med sin TH 

ca 1 gång per månad. När det finns tillräckligt med tillit kan personerna dela sina erfarenheter om 

både sjukdom och behandling. 

En TH (expert client är själv HIV+) behöver kunna: 

 Förstå ARV behandlingen och ev. bieffekter 

 Dela egna erfarenheter, bli ett positivt levande exempel för att det går att leva med HIV 

 Rådgivning på ett bra sätt 

 Hur man gör ett hembesök 

https://youtu.be/F12zlypzRgQ
https://youtu.be/F12zlypzRgQ


Du hör i filmen att hälsocentralen har ökat patienter som tar HIV-medicin från 75 patienter till ca 350 

under de två år projektet pågått. Vilken framgång!! 

Acceptans och tålamod lär jag mig i Uganda, och kanske kommer jag att vara en bättre 

läkemedelsrådgivare när jag under julhelgen arbetar på ett apotek i mellansverige 

/Eva Solly 


