
Sammanfattning översynen av Rotarys Läkarbanks tandläkarverksamhet i 

Kenya 2015 

Förslag till mål för tandvårdsverksamheten: 

 Barntandvården och dess profylax ska ha högsta prioritet, vuxna ska i mån av tid få 

nödvändig (basal) tandvård 

 Verksamheten ska bedrivas i de fattiga delarna av landet 

 Enkel samordnad statistik ska fyllas i på ett likartat sätt av utresta tandläkare och 

sammanställas av RDS 

 Samarbete/samordning med Jeep läkarna inleds, det kommer att ge både verksamhets 

mässiga och ekonomiska fördelar  

 Missionssjukhusen måste på ett tydligt sätt ta ansvar för verksamheten, ha kontroll över 

kliniken, tandvårdsmaterial, teknisk utrustning och att skolbesök genomförs enligt plan 

Förslag Mutomo hospital 

Vårt förslag är att sjukhusledningen i Mutomo innan kommande årsskifte presenterar en rapport 

som beskriver hur de mera långsiktigt kommer att ta ansvar över tandvårdsverksamheten, hur de 

tillresta tandläkarna ska fördela sin tid mellan klinik och skola/barn, hur ett ökat föräldra-

engagemang kan ske och hur sjukhusledningen kommer att följa upp verksamheten. Om rapporten 

stämmer överens med RDS mål och godkänns anser vi att samverkan mellan RDS och Mutomo 

sjukhus ska fortsätta under de närmaste två åren. Hösten 2017 utvärderas tandvårdsverksamheten 

och utvecklingen i området för ett nytt ställningstagande. Förutsättningen är att sjukhuset planerar 

för och lever upp till målsättningen om barntandvård som första prioritet. 

Förslag St Joseps hospital Migori 

Vårt Förslag är att RDS håller kvar sin samverkan med St Joseps Hospital under 2016 och därefter 

avslutar sitt engagemang i Migori. Utvecklingen i området är stor och en ny tandvårdsklinik 

planeras vid det statliga sjukhuset 2017. Under åren har samarbetsproblem med sjukhusledningen 

blivit allt mer kännbara. 

Förslag Gundua health center 

Vårt förslag är att Gundua Health center under 2016 blir projektområde för skolbesök med den 

befintliga mobila utrustningen som finns och att erfarenheten om vilka behandlingar som kan 

utföras på plats tas tillvara för att utvecklas inom andra områden. I projektet där tandläkare från 

RDS medverkar under tre perioder ska också ingå hur underhåll och service av de tekniska delarna 

ska ske. Efter projektets slut fattas beslut om fler tandläkare skall skickas till Kisima. 

Förslag Samarbete Tandvård – Jeep linjerna 

Vårt förslag är att redan 2016 börja förbereda för ett samarbetsprojekt mellan läkare och 

tandläkare inom RDS regi i Kenya. 

 

 

 



 

 


