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Kort om AMREF
AMREF, African Medical & Research Foundation, arbetar för bättre hälsa i Afrika ett antal 
program bestående av drygt hundra projekt, spridda i Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopien, Somalia, 
Sudan, Moçambique, Rwanda och Sydafrika. Huvudkontoret ligger i Nairobi i Kenya.

Verksamheten omfattar utveckling av sjukvårdssystem, uppbyggande av lokal kunskap och 
infrastruktur inom sjukvården. Som ett led i arbetet är hjälp till självhjälp ett mycket viktigt 
instrument. Det sker ofta tillsammans med regeringar och myndigheter i de berörda 
programländerna men även med organisationer inom FN och ideella, icke-statliga organisationer. 
Av ca de 1000 personer, läkare, sjuksköterskor, piloter, pedagoger och byhälsovårdare, som arbetar 
inom AMREF är 97 procent av personalen födda i något av de östafrikanska länder AMREF är 
närvarande i. Detta resulterar i att personalen besitter unika möjligheter att förstå de olika 
kulturella olikheterna i verksamhetsområdena.

 AMREF arbetar utifrån erfarenheter som bygger på aktivt deltagande (”Community-based Health 
Care”).  Metoden bygger på att hållbar hälsoutveckling endast sker när mottagarna aktivt deltar 
och slutligen äger processen kring sin egen hälsoutveckling.

En del av AMREF:s verksamhet utgörs av de flygplansburna läkarteam, Flying Doctors, som med 
utgångspunkt från Wilson Airport, Nairobi dels står i ständig alarmberedskap och dels följer ett 
löpande schema för efterlängtade fältbesök. Varje år genomförs tusentals insatser som både räddar 
liv och skänker ett visst mått av trygghet och värdighet åt miljontals svårt utsatta människor. 
AMREF:s läkarteam förmedlar även vid sina besök ny kunskap till den lokala sjukvården.

Projektets bakgrund
Afrika söder om Sahara befinner sig i en hälsokris. WHO uppskattar att mellan 40-45 miljoner av 
världens befolkning är blinda och är i behov av hjälp för att klara sina vardagliga bestyr. Denna 
siffra kommer att fördubblas de kommande 25 åren om vi inte aktivt arbetar förebyggande. 2002 
antogs nya mål rörande vatten och sanitet vilket innebär att antalet personer som idag inte har 
hållbar tillgång till säkert dricksvatten och sanitet måste halveras till 2015.

Trakom beskrivs i Nationalencyklopedin som ”en infektionssjukdom i ögats bindhinna och 
hornhinna som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Dålig hygien, flugor m.m. bidrar 
till att sjukdomen sprids från person till person. Trakom börjar som en inflammation i 
bindhinnan med upphöjningar i slemhinnan och inväxt av blodkärl i övre delen av hornhinnan. 
Senare uppkommer ärr i det övre ögonlockets slemhinna, som leder till att ögonlocket vänds inåt 
och att ögonfransarna växer in mot ögat. Det utvecklas sår och ärr på hornhinnan, och tillståndet 
kan leda till blindhet”. 

WHO har som målsättning att globalt utrota sjukdomen trakom innan 2020.  Trakom anses 
vara en av de värsta ögonsjukdomarna och leder till blindhet och är vanligast bland barn. Men 
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trakominfektionen kan botas med antibiotika; och trichiasis (när trakom resulterat i blindhet) 
kan många gånger opereras bort framgångsrikt. 

Enligt ”National Blindness Survey” som heter ”Prevalence of Blindness, Low Vision and 
Trachoma in Ethiopia” har Etiopien 75 miljoner invånare; 1,2 miljoner människor är blinda och 
2,8 miljoner lider av nedsatt syn. 9 miljoner barn mellan 1 och 9 år är drabbade av så kallad aktiv 
trakom och 1,3 miljoner vuxna lever med trakomasymptom. Dock kan mer än en fjärdedel av 

blindheten i Etiopien antingen förebyggas eller botas. Tillgång till rent vatten är en av de viktigaste 
komponenterna för att förhindra spridningen av trakom.

Etiopien är ett av de värst drabbade länderna i världen; i FN:s ”Human Development Index 2007” 
är Etiopien rankade på plats 169 utav 177 och trender pekar på att Etiopien inte kommer att kunna 
möta milleniemålen. 
Etiopiens regering har bildat HSEP, ”the Health Service Extension Program”, som arbetar för att 
förbättra tillgång till nödvändiga och förebyggande hälsofrämjande interventioner. Detta sker 
bland annat genom att placera ut 30 000 kvinnliga så kallade ”Health Extension Workers (HEW)” 
vars funktion är att vara länken mellan samhällena på landsbygden och det offentliga 
sjukvårdssystemet. 

AMREF vill stärka resultaten från första och andra fasen av det trakomprojekt AMREF genomfört 
i samarbete med lokala hälsomyndigheter med finansiering från SBC. 

Med denna ansökan hoppas vi ytterligare förstärka de goda resultat som de redan genomförda 
projekten inneburit för befolkningen i de utvalda distrikten. 

Fas I
I första fasen (2007-2009) genomfördes som en del av projektet en basstudie; en utvärdering med 
konsultation i östra Shewa Zone och de etablerade då ett antal program inom hälsoutveckling. 
Personal från AMREF genomförde en studie tillsammans med en teknisk konsult från den 
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opthamologiska fakulteten vid universitet i Addis Ababa. Tack vare finansiering från Radiohjälpen 
och AMREF Sweden kunde studien genomföras.

Studien visade en mycket hög frekvens av trakom och relaterade ögonsjukdomar. Man undersökte 
totalt 2380 personer i Modjo och Lume woreda (distrikt). 910 (38,3 procent) av de undersökta var 
barn under 9 år och 1470 (61,7 procent) var barn över 15 år där antal pojkar dominerade. 
68 procent av barnen har aldrig gått i skolan och 61 procent av de vuxna är inte läs- och 
skrivkunniga. I studien ingick att uppmärksamma olika faktorer gällande hushåll såsom 
latrintillgång, köksfaciliteter, tillgång och konsumtion av vatten samt avstånd till vattenkälla.

Fas II
Tack vare stöd från Radiohjälpen har även andra fasen (oktober 2009-september 2010) av 
trakomprojektet och SAFE-strategin i samarbete med lokala hälsomyndigheter genomförts för att 
uppnå målen i WHO:s strategi VISION 2020 (WHO, 1996). Projektet vänder sig till de samhällen 
som lever i Lume- och Modjodistrikten i östra Shewa Zone i Oromiya, men även vårdpersonal, 
lokala myndigheter och det civila samhällets organisationer. I området är trakom och 
ögonsjukdomar ett av de största hälsoproblemen; barn (58 procent), kvinnor (23,6 procent) och 
män (20 procent) bär på trakom i någon form. Genom att stärka hälsosystemet i samhället och 
förbättra kunskaperna på lokala vårdcentralerna kan befolkningen få tillgång till ögonvård. 
Den totala befolkningen i de två distrikten Lume och Modjo uppgår till runt 135 200 invånare. 
Slutrapport kommer att presenteras inom kort. 

AMREFs avsikt med detta nya projekt är att förstärka de goda resultat som uppstått i  andra 
fasen av trakomprojektet samt att tillvarata de goda erfarenheterna genom att fortsätta projektet 
till fler behövande.

Beskrivning av projektet
Projektet inriktar sig på Lume- och Modjodistrikten i East Shewa Zone, i Oromiya Regional State i 
Etiopien. I Oromiya lever 27, 2 miljoner människor och utgör därför Etiopiens mest folkrika 
region. Östra Shewa Zone är en av de 28 administrativa zonerna i Oromiya. I området är trakom 
och ögonsjukdomar ett av de största hälsoproblemen och förebyggande åtgärder och kontroll är 
ovanligt. 

58,5 procent av barnen bär på trakom i någon form och bland de vuxna är 23,6 procent av 
kvinnorna drabbade och 20 procent av männen. De har dålig tillgång till sanitet (bl. a. latriner) 
vilket resulterar i att 38,3 procent av befolkningen uträttar sina behov i det fria. Ett fåtal invånare 
har tillgång till kommunala latriner och utav dem är det ändå 24 procent som inte använder sig av 
latrinerna. Endast 9,5 procent av de vuxna kan nämna de tre största riskfaktorerna för trakom: 
flugor, dålig personlig hygien och dåliga sanitära förhållanden. 

AMREF vill stärka resultaten från första och andra fasen fasen av trakomprojektet och SAFE-
strategin. Målsättningen är att eliminera orsakerna till blindhet, starr och trakom genom 
förebyggande insatser. SAFE-strategin bygger på att följande delar kompletterar varandra: 
operationer, antibiotika, tvättade ansikten samt miljöförändringar avseende vatten och hygien 
(Surge, Anitbiotics, Face washing, Environmental change).
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Åtgärdsplanen i detta förslag ska bidra till fylla de gap som identifierades i den genomförda 
studien samt stärka de aktiviteter som påbörjades i första fasen i SAFE-strategin av liknande 
verksamhet i samma distrikt i Lume och Modjo för att bidra till VISION 2020. Men även för att 
kunna utöka målgruppen och antalet behandlade personer i trakomprojektets andra fas. AMREF i 
Etiopien har lång erfarenhet av att implementera SAFE-strategin, bl. a i det regionsvida 
programmet i Afar-regionen.

Mätbara mål att uppnå i detta projekt
 Minska eftersläpningen av icke-opererad trichiasis med 35 procent.
 Minska aktiv trakom med 25 procent genom massbehandling av Zithromax (antibiotika). 
 Minst 30 procent av barn i skolåldern ska ha rena, icke-infekterade ansikten.
 Öka tillgången av sanitära anläggningar och rent vatten med 5 procent.

Insatser för att nå målen

Komponent S: Surgery 
  Genomföra 100 operationer på personer med trichiasis (när trakom resulterat i blindhet) 
 Säkra kvaliteten och påvisa goda resultat för att därigenom öka viljan i den utsatta gruppen 

att operera sina besvär. Detta görs genom att erbjuda bra utbildning och tillhandahålla 
ordentlig operationsutrustning.

Komponent A: Antibiotics 
Antibiotikabehandling är den viktigaste aktiviteten i projektet och syftar till att minska aktiv 
trakom och därigenom även minska spridningen av sjukdomen. För att lyckas ska AMREF:

 Upparbeta kontakter med distrikten för att kunna genomföra distribution av läkemedel.
 Genomföra en massdistribution av antibiotika Zitromax till 80 procent av befolkningen i 

två distrikt.

Komponent F&F: Face cleanliness and environmental improvements
Genom projektet kommer spridningen av sjukdomen i dessa högriskdistrikt att reduceras med 
minst 25 procent i slutet av projekttiden. För att lyckas ska AMREF:

 Genomföra  kampanjer (”face washing campaigns”) i de utvalda distrikten så att fler barn i 
ålder 1-9 år ges möjlighet att tvätta sina ansikten. Kampanjerna räknar med att nå minst 
3000 personer. 

 Bygga 8 stycken (grop)latriner som demonstrationsexempel i skolor och på publika platser 
 Tillgodose minst 5000 invånare med rent vatten genom konstruktion av 3 vattenkällor
 Utbildning av 500 mödrar i hygien och sanitet

Huvudaktiviteter
• Genomföra 2 kampanjer med operationer av 100 personer
• Mobilisering av kommunerna för aktivt deltagande
• Distribution av Zitromax till 80 procent av distriktens invånare, cirka 100.000
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• Genomföra 4 kampanjer för att nå 3000 skolbarn med information om betydelsen av att 
tvätta ansiktet för att förebygga trachom

• Bygga 8 latriner dels på publika platser och dels i skolor
• Möjliggöra tillgång till användbart vatten i 3 kommuner med totalt 5000 invånare
• Utbilda och träna mödrar i praktisk hygien och sanitet
• Utvärdering och uppföljning

Målgrupper
Målgrupperna är invånare i de utvalda samhällen i Lume-och Modjodistrikten i östra Shewa Zone i 
Oromiya, men även vårdpersonal, lokala myndigheter och det civila samhällets organisationer. 

Barn under fem år: För att kunna minska barnsjukdomar, framför allt relaterade till vatten och 
sanitet, är det av grundläggande betydelse  att öka medvetenheten hos mödrarna. Studien som 
AMREF genomförde 2007 visade tydligt att barn under 5 år är särskilt mottagliga för 
fattigdomssjukdomar relaterade till hygien. Trakom är en sådan.  Det beräknade antalet barn i de 
två distrikten uppgår till ca 25 000.

Barn i skolåldern: Barn i skolåldern är dock den mest utsatta gruppen för fattigdomssjukdomar 
såsom trakom. Projektets insatser avser att nå barnen ute i samhällena men även i skolorna genom 
riktade insatser. Information och insatser i skolor är av mycket stor betydelse och i projektet ska 
minst 20 skolor delta.

Kvinnor i fertil ålder 15-49 år: Kvinnor är särskilt utsatta för ohälsa och fattigdom på grund av 
östra Shewas kulturella traditioner och föreställningar. De drabbas oproportionerligt hårt av 
trakom. Projektet avser att förbättra kvinnors hälsotillstånd genom förebyggande insatser och 
kontroll av trakom och beräknar nå ca 29 000 kvinnor. 

Den totala befolkningen: Projektet är ytterst relevant för hela befolkningen eftersom det kommer 
att stärka hälsosystemet och öka grundkunskapen; genom förbättrade tjänster på vårdcentralerna 
och på de lokala hälsoposterna kan befolkningen få tillgång till ögonvård. Den totala befolkningen 
i de två distrikten Lume och Modjo uppgår till runt 135 200 invånare.

Förväntat resultat av projektet:

Ögonoperationer: utföra 100 operationer i syfte att förhindra total blindhet samt även operera de 
redan blinda på grund av trakom;
Medicinska behandling: distribuera antibiotika till ca 80000 invånare i de utvalda distrikten;
Förbättrade hygienförhållanden:  kunskap om smittspridning, tillgång till rent vatten och 
latriner bidrar till förändrade vanor vilket medför minskad utveckling av trachom som leder till 
blindhet och utstötning i samhället.
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Uppföljning av genomförda insatser 
Övervakande besök hos kommunerna av distriktens hälsomyndighet planeras kvartalsvis. AMREF 
underlättar arbetet genom att göra det till en del av kapacitetsuppbyggnaden i distrikten.  
Återrapportering ger en bild av:

 Hur många personer som nåtts genom massdistributionen av antibiotika
 Andelen elever med rena, icke infekterade ansikten
 Deltagandet av den lokala befolkningen i byggandet av latriner
 Antalet personer som tar del av de tjänster projektet erbjuder, såsom operation av trichiasis.
 Antalet vårdinstanser som stärkts till att genomföra trichiasisoperationer
 Kvalitetsgranskning av resultaten.

Långsiktigt mål
WHO har som målsättning att globalt utrota sjukdomen trakom innan 2020.  Trakom anses vara en 
av de värsta ögonsjukdomarna och leder till blindhet och är vanligast bland barn. Det skulle 
innebära att:

 Mindre än fem procent av världens barn i skolåldern har trakom;
 Mindre än en per 1000 invånare lider av trichiasis (när trakom resulterat i blindhet).

Som ett led i tidigare projekt i distrikten söker AMREF stöd för att bygga upp samhällets kapacitet 
att fortsätta med SAFE-strategin vilket stödjer både regional och nationella arbetssätt. Etiopiens 
brister ligger just på det lokala planet. Däremot har man kommit relativt långt när man ser till ett 

regionalt och nationellt perspektiv. Erfarenhet från det tidigare projektet visar dock att det finns 
goda förutsättningar för lokal verksamhet understöds regionalt och nationellt när det väl är 
etablerat.

Kapacitetsuppbyggnad sker på ett kvalitativt sätt genom invånarnas deltagande i processen, så 
kallad ”Community-based Health Care”.
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