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Hot och slag är vanliga sätt att uppfostra barn i Tanzania. 
Något som även använts inom sjukvården. Men en ut-
bildning har lärt barnsjuksköterskan Clothilde Emanuel 
Komba på Nkinga-sjukhuset att bemöta sjuka barn på ett 
helt nytt sätt. 

Sprutan är redo. Men barnet som ska få den är det inte. 
Det gråter och skriker förtvivlat medan en vuxen håller 
fast det så att sköterskan kan sticka sprutan i det livrädda 
barnets arm. 

Ungefär så har det kunnat gå till när barn ska vaccineras 
på ett sjukhus i Tanzania. Men inte nu längre. När barn-
sjuksköterskan Clothilde Emauel Komba på Nkinga-sjuk-
huset möter barnen som ska få sprutor i dag småpratar 
hon först och leker lite med dem.

– De måste få förtroende för mig. Jag förklarar vad jag 
ska göra innan jag fortsätter att ge dem behandlingen. 
Det vill säga den procedur som kanske gör lite ont, som 
att ge en spruta, sätta en kanyl eller lägga om ett sår, sä-
ger hon.

Clothilde har arbetat som sjuksköterska och barnmorska 
sedan 1995. Den mesta delen av den tiden har hon jobbat 
på barnavdelningar, förlossningen eller BB. Sedan 2018 
har hon sin arbetsplats på barnavdelningen på Nkinga.  

Nkinga är ett samarbetssjukhus till Skandinaviska Läkar-
banken som arbetar nära Erikshjälpen. Tack vare detta 
samarbete har en kurs i Pediatric nursing course, PNC, 
getts vid Nkinga vid tre olika tillfällen. Det är en utbild-

ning om 
barnper-
spektiv 
i vården 
för att ge 
barnen ett 
bättre bemö-
tande, vilket 
också ger en säkra-
re vård. Clothilde är en av 
de sköterskor som haft förmånen att gå denna kurs och 
var dessutom medhjälpare vid det senaste kurstillfället. 
Den mest betydelsefulla lärdomen hon fick på kursen är 
vikten av att kommunicera med de sjuka barnen.

– Det viktigaste är att prata med barnen. Tidigare samta-
lade vi bara med föräldrarna. Men nu har jag fått lära mig 
hur man pratar med barn utifrån deras ålder, säger hon.

En annan sak hon minns mycket väl från utbildningen 
är lektionen om barns rättigheter. Där fick de bland annat 
lära sig hur barnuppfostran kan ske utan att ”använda 
käppen”.

– I vår kultur har vi trott att man tillrättavisar barn och 
får dem att förändra ett dåligt beteende genom att hota 
och slå dem. Men genom PNC har jag lärt mig att det är 
fel och att det går att uppfostra och tillrättavisa genom att 
prata med barnen i stället, säger Clothilde.

Hon menar att denna nya kunskap har förändrat hela 
hennes attityd i en positiv riktning. När hon nu pratar 
med både barn och föräldrar blir hennes arbete betydligt 
lättare. Det gör även att föräldrarna får förtroende för 
henne och vågar anförtro sig till henne. Det kan finnas 
många saker att väga in och ta hänsyn till i kontakter-
na med familjerna. Deras tidigare erfarenheter, en svår 
ekonomisk situation 
eller undernäring till 
exempel. 

– Det handlar om att 
ge helhetsvård. Då ser 
vi inte bara ett pro-
blem utan kan titta på 
helheten för att hjälpa 
barnet och familjen.
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Sjuksköterskan Clothilde om att möta barn i vården:

”Det viktigaste är att prata med barnen”



Tobias Cronér är fysioterapeut. Han har varit på Muto-
mo-sjukhuset i Kenya några veckor. Uppdraget var att 
undervisa Eric och Josphat, som jobbar med den ganska 
nystartade fysioterapin. Ingen av dem är utbildade fysio-
terapeuter, men de tycker om sitt jobb, och vill gärna lära 
sig mer. Under dagarna hade de patienter tillsammans 
och på kvällarna undervisade Tobias om hur de skulle 
handskas med olika fysiska problem. Samtalen handlade 
också om hur fysioterapin kan utvecklas på sjukhuset. 

Tobias har haft fortsatt kontakt med Eric efter att han 
kom hem. De pratas vid på Whatsapp vilket fungerar 
bra. Eric och Josphat har implementerat det de lärt sig. 
Läkarna kan nu skicka hem patienter tidigare med hjälp 
av mobilisering ur sängarna. På kvinnoavdelningen är de 
dagligen ute på den lilla gården mellan avdelningarna i 
stället för att ligga i sängarna. Detta är synliga bevis på 
att insatsen har haft betydelse vilket både Skandinaviska 
Läkarbanken, sjukhuset och patienterna är glada över.

Efter några dagar på plats skrev Tobias ner lite funde-
ringar kring sitt uppdrag. Nedan delar han en del av detta 
med oss:  

”Då jag arbetat med fysioterapi i olika hörn av världen 
har jag lärt mig vikten av hållbarhet och att tänka på ef-
fekten av min tid som gäst på sjukhuset. Man måste tän-

ka efter två gånger 
innan man gör 
någon interven-
tion, även om det 
bara är ett enkelt 
råd, visar en enkel 
rörelseövning eller 
i kirurgens fall 
skär i en kropp.

En annan utma-
ning är konsten att 

lyssna och bli en del av teamet på sjukhusgolvet och inte 
försöka vara någon sorts expert. Jag har lärt mig att det 
bästa sättet, och oftast också det roligaste, är att involvera 
sig med den lokala personalen i deras aktiviteter. 

Efter en dags arbete på sjukhuset i Mutomo blev jag inbju-
den att gå med i sjukhuspersonalens nybildade fotbolls-
lag. Vilket fantastiskt gäng människor. Ortopedteknikern 
Eric, som är den personal jag jobbar mest med, kom till 
Mutomo för ungefär ett år sedan. Han kom på idén att 
starta ett fotbollslag för personalen. Han insåg att perso-
nalen var tömd på energi efter en hel dags arbete och gick 
hem för att vila. Hans idé var att införa fysisk aktivitet 
för att förbättra personalens välmående och laganda. 
Eric är ett geni. I början dök några få upp. Idag samlas 

dagligen ett 20-tal personer bestående av sjukhusperso-
nal och studenter utanför sjukhuset på en lätt sluttande, 
gropig och dammig ”fotbollsplan”. Det finns ett herr- och 
ett damlag. De är väldigt disciplinerade. De tränar som 
ett professionellt team skulle träna och de avslutar varje 
träning med den obligatoriska korta tacksamhetsbönen 
och reflekterar över vad som var bra och vad de behöver 
förbättra. Spelet är hårt men med vänliga hjärtan och det 
är mycket skratt. 

Laget är dåligt rustat. Vissa har ordentliga fotbollsskor, 
medan de flesta spelar i sandaler eller barfota på den 
ojämna, steniga och dammigt sandiga marken. Ingen har 
benskydd och Eric köpte en boll i Nairobi som är så illa 
tilltygad att den inte skulle fungera som fotboll hemma. 
Planen lutar som en backe och det finns knappt någon 
jämn yta och den har också några ganska stora gropar, 
men vem bryr sig, det är bara att jaga bollen. Väl hemma 
klagas det i den lokala idrottsföreningen fortfarande på 
att den nylagda konstfotbollsplanens yta är lite hal efter 
att precis renoverats för en förmögenhet för tredje gång-
en på några år. Det Eric har startat är ett mästerverk. Jag 
är glad över att redan vara en del av laget och även om jag 
inte kan hålla jämna steg med dessa snabba spelare så 
känns det bra att få lite daglig motion efter en lång mot-
tagningsdag.

Några av dagarna dyker den yngre publiken upp för att 
träna. De har samma anda och disciplin men samtidigt 
är de barn så de busar så klart mer. De har ingen tränare, 
utan snarare är en av medlemmarna lagkaptenen och 
alla lyssnar på hans instruktioner. De är typ 7 år gamla. 
Planen ligger precis utanför mitt lilla hus på sjukhusom-
rådet och hela laget dök upp min andra dag här. De ville 
veta mitt namn och de ville presentera sig själva med 
sina namn. Extremt artiga. En artighet som aldrig skådats 
hemma. Den andra dagen frågade de mig om jag kunde 
delta i uppvärmningen. Det är typ + 30 C och jag var ärligt 
talat mer intresserad av att njuta av mitt hemmagjorda 
iskaffe.… Efteråt frågade de mig på ett artigt sätt om jag 
hade vatten till dem.

Inte pengar, inte material, ”bara” vatten.”

Fysioterapeuten Tobias om att vara en del av laget

”Bästa sättet är att involvera sig 
med den lokala personalen”
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