
	   	   	  

	  

	  

Julbrev	  till	  Life	  Support	  Foundations	  vänner,	  2019	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Utanför	  fönstret	  i	  Stockholmsmörkret	  har	  regn	  övergått	  i	  lätt	  snöfall,	  så	  här	  en	  bit	  in	  i	  december.	  	  	  	  	  	  
År	  2019	  är	  snart	  förbi	  och	  det	  är	  dags	  att	  summera	  ännu	  ett	  år	  med	  Life	  Support	  Foundation	  i	  vårt	  
julbrev.	  Ert	  ovärderliga	  stöd	  har	  under	  året	  bidragit	  till	  att	  sprida	  kunskap	  och	  rädda	  liv	  i	  en	  utsatt	  
region	  i	  världen,	  genom	  utbyten,	  kurser,	  forskning,	  stöd	  till	  vidareutbildning	  och	  mycket	  mera.	  Dessa	  
återges	  i	  kortform	  på	  följande	  sidor,	  men	  först	  presenteras	  några	  utvalda	  aktiviteter	  och	  utveckling	  
inom	  Life	  Support	  Foundation	  under	  2019.	  

	  

Malawi	  Working	  Group	  har	  etablerat	  sig	  på	  ett	  fantastiskt	  sätt	  under	  2019.	  Den	  drogs	  i	  gång	  av	  
Raphael	  Kazidule	  och	  Thomson	  Mbewe	  efter	  deras	  utbyte	  i	  Stockholm	  i	  augusti	  2018,	  och	  har	  nu	  en	  
fungerande	  styrelse	  och	  genomför	  många	  riktigt	  fina	  aktiviteter	  
enligt	  sin	  årsplan.	  I	  den	  svenska	  styrelsen	  är	  vi	  imponerade	  av	  
energin	  i	  gruppen,	  liksom	  den	  höga	  kvaliteten	  och	  bredden	  på	  
aktiviteter	  som	  hänger	  ihop	  på	  ett	  mycket	  bra	  sätt.	  De	  har	  bland	  
annat	  upprätthållit	  en	  tradition	  av	  möten	  för	  erfarenhetsutbyte	  och	  
seminarier	  på	  Queen	  Elizabeth	  Central	  Hospital	  (QECH).	  De	  
förberedde	  den	  kurs	  i	  Critical	  Care	  som	  Andreas	  Hvarfner	  och	  Ulrica	  
Storbacka	  tillsammans	  med	  lokala	  föreläsare	  genomförde	  för	  60	  
läkare	  och	  sköterskor	  från	  hela	  landet	  i	  mars.	  De	  har	  utökat	  Life	  
Support	  Foundations	  räckvidd	  i	  Malawi	  genom	  att	  identifiera	  höga	  
ambitioner	  att	  förbättra	  vård	  av	  svårt	  sjuka	  på	  Kamuzu	  Central	  Hospital	  i	  Lilongwe	  som	  nu	  har	  
genomfört	  två	  workshops	  med	  stöd	  från	  Life	  Support	  Foundation,	  och	  följt	  upp	  dessa	  på	  plats.	  
Malawigruppen	  skickade	  två	  duktiga	  IVA-‐sköterskor,	  Zione	  Banda och	  Beatrice	  Maulidi,	  till	  Karolinska	  
för	  ett	  två	  veckors	  utbyte	  i	  augusti.	  Tack	  vare	  ett	  stort	  engagemang	  från	  många	  på	  
intensivvårdsavdelningarna	  blev	  det	  mycket	  givande,	  och	  de	  reste	  hem	  med	  tydliga	  idéer	  om	  vilka	  
förändringar	  på	  QECH	  som	  skulle	  vara	  värdefulla	  för	  vårdresultatet	  och	  realistiska	  att	  genomföra.	  Vi	  
ser	  mycket	  fram	  emot	  att	  genom	  Malawi	  Working	  Group	  få	  följa	  utvecklingen	  av	  detta	  och	  mycket	  
annat	  som	  gjorts	  och	  kommer	  att	  göras	  under	  kommande	  år.	  

	  

I	  början	  av	  november	  ordnade	  Life	  Support	  
Foundation	  en	  kurs	  i	  obstetrisk	  anestesi	  
på	  Muhimbili	  National	  Hospital	  i	  Dar	  es	  
Salaam.	  Nytt	  för	  denna	  gång	  var	  att	  det	  
svenska	  teamet	  inledde	  med	  en	  ”training	  
of	  trainers”	  för	  sex	  tanzaniska	  kollegor.	  
Dessa	  höll	  sedan	  framgångsrikt	  i	  
utbildningen	  för	  drygt	  50	  personer	  från	  
flera	  olika	  professioner,	  med	  stöd	  från	  
svenskarna.	  Några	  av	  er	  sponsrar	  ST-‐

utbildning	  för	  Rodgers	  Swai,	  eftersom	  han	  är	  en	  stark	  drivkraft	  för	  utvecklingen	  av	  anestesivården	  
med	  alla	  personliga	  egenskaper	  som	  arbetet	  behöver.	  Mycket	  riktigt	  gjorde	  han	  en	  strålande	  
pedagogisk	  insats,	  i	  gott	  sällskap	  av	  övriga	  teamet.	  Det	  lyckade	  utfallet	  bådar	  gott	  för	  en	  utveckling	  
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där	  kurser	  kan	  genomföras	  med	  marginell	  stöttning	  av	  svensk	  personal	  och	  därmed	  mer	  
kostnadseffektivt	  då	  resor	  och	  boende	  utgör	  den	  största	  kostnaden	  för	  kurserna.	  	  

	  

Den	  kanske	  allra	  största	  händelsen	  under	  detta	  år	  i	  Life	  Support	  Foundation	  är	  att	  Zanzibar	  Project	  at	  
Mnazi	  Mmoja	  Hospital	  har	  tagits	  in	  under	  Life	  Support-‐paraplyet	  som	  ett	  så	  kallat	  Endorsed	  Project	  

(ZEP).	  Det	  går	  ut	  på	  att	  svenska	  specialister	  inom	  anestesi	  och	  
ST-‐läkare	  under	  sitt	  sista	  år	  tillbringar	  ett	  par-‐tre	  månader	  på	  
referenssjukhuset	  på	  Zanzibar,	  efter	  ett	  par	  veckors	  introduktion	  
på	  plats	  av	  ZEP-‐läkare	  som	  tidigare	  tillbringat	  längre	  tid	  på	  
sjukhuset.	  Detta	  möjliggör	  en	  kontinuitet	  med	  stor	  potential	  för	  
värdefullt	  ömsesidigt	  lärande	  och	  utbyte.	  Det	  innebär	  också	  en	  
fin	  möjlighet	  att	  sprida	  Life	  Support	  Foundations	  arbete	  bredare	  
i	  Tanzania	  och	  möjliga	  synergieffekter.	  Den	  starka	  motorn	  på	  
Mnazi	  Mmoja,	  Khamis	  Wazir,	  deltog	  till	  exempel	  i	  kursen	  i	  Dar	  es	  
Salaam	  i	  november	  och	  är	  nu	  mycket	  angelägen	  om	  liknande	  
kurser	  på	  Zanzibar.	  ZEP	  avser	  skicka	  två	  deltagare	  från	  Mnazi	  
Mmoja	  till	  den	  årliga	  
nationella	  konferensen	  i	  
Dar	  es	  Salaam	  i	  vår.	  I	  och	  
med	  ZEP:s	  tillkomst	  har	  en	  
av	  initiativtagarna,	  Pelle	  
Conradi,	  narkosläkare	  på	  

Danderyds	  Sjukhus,	  tagit	  plats	  i	  styrelsen.	  Pelle	  arbetade	  på	  
Mnazi	  Mmoja	  under	  hösten	  2010	  och	  har	  sedan	  dess	  hållit	  
kontakten	  vid	  liv.	  

	  

Vi	  i	  styrelsen	  vill	  framföra	  vårt	  varmaste	  tack	  till	  alla	  er	  som	  stöttar	  vårt	  arbete	  och	  hoppas	  att	  
månadsgivare	  och	  andra	  supporters	  av	  stiftelsens	  arbete	  ska	  känna	  er	  stolta	  och	  glada	  över	  vad	  ni	  
har	  varit	  med	  och	  bidragit	  till.	  Vi	  hoppas	  att	  ni	  vill	  fortsätta	  med	  det	  och	  hjälpa	  oss	  bli	  fler	  (bifogat	  
finns	  därför	  en	  blankett	  för	  autogiro	  som	  ni	  kan	  ge	  till	  presumtiva	  månadsgivare).	  Tipsa	  gärna	  om	  Life	  
Support	  Foundation	  när	  julklappsidéerna	  tryter.	  	  

Vi	  på	  Life	  Support	  Foundation	  önskar	  er	  alla	  

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!   

Claes	  Frostell,	  Tim	  Baker,	  Lars	  Irestedt,	  Henrik	  Jörnvall,	  Pelle	  Conradi	  och	  Lott	  Törngren	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  Yussuf	  och	  Pelle	  

En	  far	  med	  sitt	  nyfödda	  barn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Foto:	  Olle	  Nordell	  



	   	   	  

Life Support Foundation Loggbok aktiviteter 2019 

SVERIGE / GLOBALT 

• Sammankomst Danderyd 27 november med information om ZEP och kursen i 
obstetrisk anestesi i Tanzania. 

• Ny styrelsemedlem: Per Conradi  
• Det globala ”Essential Emergency and Critical Care” projektet har startat och 

fokuserar på de mest grundläggande och minst kostsamma åtgärderna för kritiskt sjuka 
som bör finnas på alla sjukhus globalt. 

• Data för forskningsprojekt ”CRISPOS” – Critical Illness and Sepsis Prevalence and 
Outome Study – samlas i Malawi, Sverige ochSri Lanka   

TANZANIA 

• Sponsorstöd av Rodgers Swai för specialistutbildning anestesi/IVA 
• SATAs Nationella Anestesikonferens i Tanzania  i maj – Tim Baker och Henrik 

Jörnvall deltog med föredrag och workshops  
• Zanzibar project at Mnazi Mmoja Hospital blir ett Endorsed Project inom Life Support 

Foundation under namnet ZEP (Zanzibar Endorsed Project) 
• ZEP finansierar en 4-årig påbyggnadsutbildning för Ally Malik, en anestesisköterska  

på Mnazi Mmoja.  
• Training of Trainers + Kurs i obstetrisk anestesi på Muhimbili National Hospital, 4-8 

november 
• Forskningsprojekt ”PLASCA” - Predictors of a low Apgar score in neonates born by 

caesarean section in Amana Hospital, Dar es Salaam. 

MALAWI  

• Malawi Working Group, styrelsemöten, förberedelser för utbyten och kurser, 
uppföljning av aktiviteter mm. 

• Tim Bakers kliniskarbete på IVA QECH 
• Handbok för sjuksköterskor QECH 
• Veckovisa seminarier på IVA QECH 
• Zione Banda och Beatrice Maulidi utbyte två veckor på 

Karolinska. 
• Zione Banda blev klar med Mastersutbildning, ordnat av Life Support Foundation med 

sponsring av svenska organisationen EDUF. 
• Kvalitetsförbättringsprojekt såsom ”Mortality & Morbidity Meetings” och ’Journal 

Clubs’ på QECH 
• Workshop för all intensivvårdspersonal på QECH 
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• Andreas Hvarfner och Ulrica Storbacka genomförde kurs i Malawi tillsammans med 
lokal personal för 60 läkare och sjuksköterskor från hela landet. 

• Rose Kapenda deltog i vetenskaplig konferens ordnad av Uganda Anaesthetic Officers 
Association, med plan för vidarespridning av kunskaper viktiga för QECH. 

• Två workshopis i ”Critical Care” i Lilongwe för bättre vård av svårt sjuka patienter på 
Kamuzu Central Hospital. På sikt ska sammanlagt 200 läkare och sköterskor på tränas.  

• Anestesiutrustning och träning i medicinteknik för anestesipersonal. 
• Flera arbeten sponsrade av Life Support Foundation presenterades på konferens kring 

kvalitetsarbete. 
• Tim Baker höll föredrag och seminarier för läkarstudenter och sjuksköterskor under 

året. 
• Raphael Kazidule, IVA-sköterska påbörjat en Masters i epidemiologi i Malawi ordnat 

av Life Support Foundation med sponsring av svenska organisationen EDUF. 
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