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Handlingsplan för 2018-2020 antagen av LSF 

En ny handlingsplan för de kommande två åren har tagits fram. Planen innehåller kurser, 

utbyten, donation av utrustning, forskning och arbete för att stärka akutsjukvård, anestesi 

och intensivvård i Tanzania och Malawi. Verksamma inom LSF kommer också att kunna 

söka medel för gräsrotsprojekt samt ansöka om att få driva associerade projekt i LSF:s 

namn. 



 Enligt stiftelseförordnandet är LSF ….”en internationellt verksam och oberoende medicinsk 

stiftelse med syfte att minska dödligheten till följd av akuta, livshotande hälsotillstånd i 

låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande men avgörande 

livräddande insatser.” 

På basis av att denna vision fortfarande ses som tydlig och väl fungerande, lades ett förslag till 

handlingsplan fram av Claes Frostell, ny ordförande, och Tim Baker, CEO, som sedan antogs av 

styrelsen den 5 juni. 

I handlingsplanen för 2018-2020 ingår, liksom tidigare år, kurser, utbyten, donation av utrustning, 

framtagande av guidelines och checklistor samt forskning och arbete för att stärka vård av akut 

och kritiskt sjuka patienter samt anestesi i de länder där LSF verkar – Tanzania och Malawi. 

Pengar kommer att kunna sökas fyra gånger per år (10 procent av de totala medlen) till 

gräsrotsprojekt som går utanför LSF:s kärna av aktiviteter. Dessutom kan engagerade personer 

ansöka om att få driva projekt som ligger inom stiftelsens verksamhetsområde, i LSF:s namn.  

I planen ingår att värva nya månadsgivare och att ansöka om pengar från fonder, organisationer 

och företag, samt att utveckla organisationen genom att rekrytera nya styrelsemedlemmar och 

skapa en tydligare organisationsstruktur. 

Den aktuella ’Handlingsplan 2018- 2020’ inkluderar också en satsning på att utveckla en 

framtida verksamhetsplan för perioden 2020–2023. 

 Medarbetare inom LSF sammankallades den 14 juni till ett informationsmöte där den nya 

handlingsplanen presenterades. 

 Läs och ladda ner handlingsplanen i sin helhet här 

 

Möt oss för 

att tala om 

vår framtid 

Ett möte kommer att 

hållas kvällstid den 23 

augusti, dit verksamma 

inom LSF är välkomna. 

Då kommer även Tim 

Baker, CEO, som 

numera arbetar i 

Malawi, att vara på 

plats. mer information om lokal, plats och programpunkter kommer längre fram. 

 

http://www.lifesupportfoundation.org/projects/deadlines-for-applying-for-funding-for-projects/
http://www.lifesupportfoundation.org/news/handlingsplan-for-2018-2020-antagen-av-lsf/


 

Malawiska sjuksköterskor lär sig mer om 

intensivvård i Stockholm 

För första gången under Life Support Foundations utbytesverksamhet besöker två 

sjuksköterskor från Malawi Sverige. De ska i augusti fördjupa sina kunskaper inom 

intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 

Raphael Kazidule och Thomson Mbewe arbetar på Intensivvårdsavdelningen vid Queen 

Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. 

– Specialistutbildning inom intensivvård är obefintlig i Malawi. Vi förlitar oss på den introduktion 

som gavs på lägre nivå i vår utbildning och den erfarenhet vi får allt eftersom tiden går på 

avdelningen, säger Raphael Kazidule. 

I Sverige finns en helt annan tillgång till resurser och välutvecklade system och rutiner för vård 

av svårt sjuka patienter. 

– Detta utbyte är en fantastisk möjlighet för Raph och Thom att få insikt i hur vården 

organiseras och hur system och rutiner i Sverige fungerar, säger Tim Baker. Baserat på vårt 

tidigare arbete med utbyten är förhoppningen att de kommer att få med sig nya idéer och 

motivation till att förbättra sitt arbete. Utbytet av idéer och kunskap med sjuksköterskor och 

läkare i Sverige kommer också att bidra till att utveckla Life Support Foundations verksamhet i 

Malawi. 

Läs hela artikeln här 

Läs också: “Jag hoppas kunna bidra till förändringar inom mitt yrke” 

 

http://www.lifesupportfoundation.org/news/malawiska-sjukskoterskor-lar-sig-mer-om-intensivvard-i-stockholm/
http://www.lifesupportfoundation.org/news/jag-hoppas-kunna-bidra-till-forandringar-inom-mitt-yrke/


 

Uppsats visar på 

goda effekter av 

LSF:s 

utbytesprogram 

Life Support Foundations 

utbytesprogram har lett till att 

ny kunskap används i arbetet 

för födande kvinnor och deras 

barn i Tanzania. Det visar en 

uppsats med titeln ”Omvårdnad av mödrar och barn inom obstetrik och anestesi i Dar es 

Salaam,” skriven av LSF:s medarbetare Caroline Hedman, barnmorska på BB Stockholm 

under våren. 

Erfarenheter från ett utbyte i ett höginkomstland kan leda till ökad kunskap om och ge inspiration 

till förändrad omvårdnad i hemlandet. Genom att få se och uppleva hur vård bedrivs i ett annat 

land görs erfarenheter som påverkar synen på vården hemma. Det är slutsatsen i Caroline 

Hedmans examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad, vid Karolinska Institutet. 

- Mitt intresse för globalt hälsoutbyte väcktes då jag började engagera mig i Life Support 

Foundation, berättar Caroline, som medverkat som lärare i flera kurser i akut omhändertagande 

inom obstetrisk anestesi, i Dar es Salaam, Tanzania. 

Deltagarna i LSF:s kurser kan sedan söka ett utbytesprogram om två veckor i Stockholm. I en 

enkätstudie, där svarsfrekvensen låg på 40 procent, har Caroline samlat läkares, barnmorskors 

och sjuksköterskors erfarenheter av den svenska vården genom utbytet och vad de 

implementerat i arbetet för födande kvinnor i Tanzania. 

De beskrev den svenska omvårdnaden som professionell, engagerad och med ett gott 

teamarbete.Resultatet visade att deltagarna vid hemkomsten implementerat ny kunskap i sitt 

arbetssätt till förmån för den födande kvinnan och hennes barn. De använde checklistor, 

aortakompression samt neonatal återupplivning mer frekvent. De hade fått nya insikter i 

teamarbete och hur det påverkar vården. 

- Flera upplevde att de fått inspiration av att uppleva vården i Sverige och att det var till nytta för 

arbetet i hemlandet. De önskade att möjligheten till utbyten skulle fortsätta, berättar Caroline 

Hedman. 

Läs hela artikeln här 

 

 

http://www.lifesupportfoundation.org/news/uppsats-visar-pa-goda-effekter-av-lsfs-utbytesprogram/


 

 

Vi hoppas att du vill finnas kvar i vårt register! 

Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i 

Sverige och resten av EU. Läs mer om GDPR här: Dataskyddsinspektionen 

De uppgifter vi har om dig i vårt register används enbart för att hålla kontakt med dig som 

antingen månadsgivare eller för att du på annat sätt visat dig engagerad eller intresserad av vårt 

arbete. Vi lämnar inte vidare någon information om dig till tredje part, utan värnar om din 

personliga integritet. Om du trots detta inte vill finnas kvar i vårt register så ber vi dig att meddela 

oss det genom att svara på detta nyhetsmail, eller kontakta oss direkt 

på info@lifesupportfoundation.org. 

 

 

Tack för ditt stöd och 

engagemang och glad 

sommar önskar Life Support 

Foundation! 

 

Var med och rädda liv - bli månadsgivare idag! 

SWISH: 1234610804 

Bankgiro: 502-1456 

info@lifesupportfoundation.org 

www.lifesupportfoundation.org  

www.facebook.com/lifesupportfoundation 

www.instagram.com/lifesupportfoundation/ 

  

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
mailto:info@lifesupportfoundation.org
http://www.lifesupportfoundation.org/support-us/stod-vart-arbete/
mailto:info@lifesupportfoundation.org
http://www.facebook.com/lifesupportfoundation
http://www.instagram.com/lifesupportfoundation/

