
Sembabule Sjukhus 
Sjukhuset i Sembabule ligger 3 timmars resa från Lyantonde, där RACOBAO har sitt kontor. 

Vi träffar sjukvårdspersonalen, får besöka laboratoriet och titta in på apoteket 

 

Sköterskorna, Grace & Harriet, jobbar med HIV. Det är två fina unga kvinnor, som gärna berättar om 

sitt arbete. Sköterskorna både bor och jobbar inne på sjukhusområdet. 

De flesta patienter har 1a generationens HIV-behandling, bara några få har andra generationen. De 

har totalt 5000 HIV-patienter.  

Det bästa med projektet är att de fått lära sig Triage-metoden. Triage är ett sorteringssystem för att 

strukturera och effektivisera patientflödet för att skapa en säkrare, effektivare och inte minst 

snabbare bedömning av de sökande.  

Det har också varit givande att fylla i behandlingsprotokollen och använde resultaten för uppföljning 

och bedömning.  

Lyssna gärna på filmen 2015-11-09 Sembabule HC Nurses Harriet and Grace 3 som finns här: 

https://youtu.be/MFt2YvKH1Y4 

 

https://youtu.be/MFt2YvKH1Y4
https://youtu.be/MFt2YvKH1Y4


 
Tänk vad ett litet effektivt IT-system skulle kunna göra här, tänker jag när jag kommit hem till vår 

datoriserade vårdvärld. 

 

Det är viktigt med fortsatt vidareutbildning både för sjukhusets personal men också för de 

hälsoarbetare och hjälparbetare som träffar patienten regelbundet. 

”Det ger en massa energi och motivation att träffa andra som också jobbar med HIV-patienter”! 

säger Grace och Harriet när de stolt visar upp för Maria hur de arbetar. 

Deras högsta önskan är att utöka sjukhusets resurser så långt ut på landsbygden så de når alla 

patienter.  



           

 

På det lokala laboratoriet utförs CD4 –tester, uppföljning varje halvår. Mängden virus mäts en gång 

per år, blodproverna skickas till sjukhuset i Kampala och mäts med PCR-teknik. 



 

Vi besöker också apoteket, som väldigt praktiskt och säkerhetsmässigt är inrymt i en container 

 

Sophie berättar för oss om patienterna som kommer och hämtar läkemedlen. Tyvärr sker det många 

“drop-outs”, vilket hon anser är ett tecken på stigma. Det behövs mer informationskampanjer och 



möten där folk får reda på mer om vad HIV innebär och vad en god behandling kan göra. Tyvärr är 

det många som inte kommer när sjukhuset anordnar träffar. Kvinnor måste testa sig när de blir 

gravida. Det är inte så vanligt att män testar sig. Sophie säger: “We need to reach men, but they are 

not coming to our meetings”  

 

Kan man verkligen förvara läkemedel i en container? Ja, det kan man. Fats det vore fint att kunna 

följa temperatur och fukt över tiden. En ny projektidé!!! 

/Eva Solly 


