http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/OmUdviklingspolitik/FaktaOgTal/ProgramOgProjektorientering/P
POSoegning/pposearchresults.htm?year=Nyeste&country=Uganda&sector=Sundhed

SØGERESULTATER
PPO søgeresultats siden

Du har søgt efter følgende:
Årstal: Nyeste
Land: Uganda
Sektor: Sundhed
Antal resultater: 12

Uganda
Sundhedssektorprogram fase II
1996 - 2006
Akt 378 - 26/06/1996 - 209.10 mio. kr.
Akt 23 - 23/10/2002 - 254.90 mio. kr.
Organisation
Danida;Ministry of Finance, Planning and Economic Development
Bevilling 464 mio. kr. - Forbrugt 357.67 mio. kr.
Beskrivelse
Programmets mål var at medvirke til at forbedre den generelle sundhedstilstand i Uganda over en 15årig periode, især for de mest udsatte befolkningsgrupper.

Status
Programstøtte til sundhedssektoren fase II blev afsluttet den 30. juni 2005, med undtagelse af
komponent 5 (støtte til National Medical Stores), hvor renovering af et medicinsk varehus i Entebbe blev
afsluttet i juni 2006. Endelige reviderede regnskaber fra det ugandiske sundhedsministerium blev
forelagt i juli 2009. Programmet afventer nu endelig afslutning. Den nye danske støtte, HSPS III
påbegyndtes 1. juli 2005. Denne nye fase af dansk støtte er blevet tilpasset Ugandas egen strategiske
plan for sundhedssektoren (HSSP II) som ligeledes startede den 1. juli 2005.
Risikoelementer
Der er ikke nogen risikoelementer, da projektet er under afvikling. Af denne årsag er der heller ikke
nogen indikatorer.
Sektor
Sundhed
Ansvarlige enhed
Kampala
Status
Igangværende
Journalnummer
104.Uganda.810.

Uganda
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Sundhedssektorprogramstøtte til Uganda, fase III
2005 - 2010
Styrelsen - 15/06/2005 - 416.20 mio. kr.
Organisation
Danida;Ministry of Finance, Planning and Economic Development
Bevilling 416,2 mio. kr. - Forbrugt 359.10 mio. kr.
Beskrivelse
Målsætningen med programmet er at medvirke til forbedringer af befolkningens generelle
sundhedstilstand i Uganda over en 15-årig periode med fokus på udsatte befolkningsgrupper. Fase III
bygger på resultater og erfaringer fra de tidligere to faser, og benytter samme overordnede rammer.
Støtten til den ugandiske sundhedssektor koordineres fortsat med andre partnere (Irland,
Storbritannien, Italien, Sverige, EU, Verdensbanken og FN). Programmet bidrager til Ugandas
overordnede fattigdomspolitik (Uganda Poverty Eradication Action Plan, PEAP) og til gennemførelsen af
Ugandas strategiske plan for sundhedssektoren fra 2005-2010. Der er fem komponenter: 1.
Sektorbudgetstøtte til primærsundhedstjenesten. 2. Støtte til det konfliktramte nordlige og nordøstlige
Uganda. 3. Støtte til sundhedsministeriet indenfor planlægning, monitorering og evaluering. 4. Støtte til
uddannelse af sygeplejersker samt bygning og renovering af sygeplejeskoler. 5. Støtte til
medicinforsyning og den farmaceutiske sektor.
Indikatorer Indikatorbetegnelse

Mål

Resultat

1

Komponent 1: Poverty Action Fund støtte til sundhedsydelser på
distriktsniveau; Udbetalte midler øremærket til PHC i forhold til det
forventede

100%

96%
(Score 5)

2

Komponent 2: Støtte til nordlige distrikter; Planlægning og
udførelse af sundhedsydelser i norddistrikter.

80%

61%
(Score 3)

3

Komponent 3: Støtte til Sundhedsministeriet; Planlægning og
monitorering udført af områdeteams, vedr. antal besøg, rettidige
besøg, og opfølgning på gennemførte besøg til distrikter.

8090%

75%
(Score 2)

4

Komponent 4: Træning og træningsskoler for sygeplejersker;
Procentdel nomerede stillinger bemandede af uddannet
sundhedspersonale, variation distrikter mellem i procentdel
bemandede poster

85%

Score: 3
(56%)

5

Komponent 5: Støtte til farmaceut sektor; Rettidig levering og
forsyning af medicin til distrikter og subdistrikter

7599%

26%
(Score 2)

Status
Den fælles årlige sektorgennemgang af mål og resultater fra 2008/09 viste en række forbedringer.
Således er fem ud af otte indikatorer forbedret (mod kun tre i 2007/08). Sektoren oplever stadig
udfordringer, hvad ledelse og administration angår, på trods af den massive støtte fra adskillige
partnere. Sundhedsministeriet arbejder fortsat på at integrere internationale initiativer fra bl.a. den
Globale Fond i de nationale administrative og finansielle systemer. Processen trækker imidlertid i
langdrag på grund af modvilje fra den Globale Fonds side. Opførelsen af seks sygepleje- og
jordemoderskoler forløber planmæssigt på trods af tidligere forsinkelse og eskalerende byggeudgifter.
Tre af skolerne forventes færdigbygget i april 2010, mens byggeriet af de resterende tre blev påbegyndt
i december 2009. Sundhedsministeriet administrerer en fond, der har til formål at støtte og forbedre
private non-profit træningsinstitutioner samt at tilbyde legater til studerende særligt fra nedprioriterede
områder af landet. Fonden er nu oppe at køre, og adskillige udviklingspartnere har vist interesse for at
støtte fonden. Der er stadig alvorlige mangler på basal medicin i de offentlige sundhedsenheder,
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primært pga. nedgange i budgettet. Den nye farmaceutskole er nu færdigbygget. National Medical Store
(NMS) har tidligere været ramt af bedrageri- og korruptionssager, som nu bliver fulgt op af de relevante
myndigheder. Den nye ledelse i National Medical Store vil desuden kunne hjælpe med at forbedre
effektivitet, men regeringens støtte er imidlertid ikke tilstrækkelig. Udfasning: I henhold til Parisdeklarationen om harmonisering og arbejdsdeling mellem udviklingspartnerne vil den danske
sundhedssektor-programstøtte i Uganda ophøre fra juni 2010. En strategi for udfasningen af støtten er
under implementering. Der afholdes bl.a. kvartalvise møder til at sikre en planmæssig udførelse af exitstrategien.
Risikoelementer
Korruption er fortsat et voksende problem, og midtvejsevalueringen af HSSP II peger på svagheder i
forvaltningen, hvilket har forsinket gennemførelsen af ministeriets arbejdsplan. Endelig har distrikterne
stadig problemer med rekruttering af sundhedspersonale.
Sektor
Sundhed
Ansvarlige enhed
Kampala
Status
Igangværende
Journalnummer
104.Uganda.810-300.

Uganda
Støtte til The Aids Support Organisation (TASO)
1995 - 2007
Styrelsen - 09/08/1995 - 19.80 mio. kr.
Danida - 30/12/1998 - 2.97 mio. kr.
Styrelsen - 07/04/1999 - 16.00 mio. kr.
Styrelsen - 04/12/2002 - 30.00 mio. kr.
Organisation
Danida;The AIDS Support Organisation;Ministry of Finance, Planning and Economic Development
Bevilling 68,77 mio. kr. - Forbrugt 68.90 mio. kr.

Status
Danidas støtte har i 2007 gået til implementeringen af de forskellige aktiviteter under TASOs strategiske
plan for 2002-2007, samt udviklingen af den strategiske plan for 2008-2012. Projektperioden og støtten ophørte i december 2007. Den endelige revisionsberetning følger retningslinjerne for den gamle
basket-fond og blev færdiggjort i begyndelsen af 2009. Projektet afventer nu endelig afslutning fra
København. Fra september 2007 startede en ny fase af støtten til TASO gennem det danske AIDS
program (104.Uganda.78). Merforbruget på 13.000 kr. skyldes kursdifference på bevillingen fra 1995.
Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
Kampala
Status
Igangværende
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Journalnummer
104.Uganda.60.

Uganda
Forskning i sundhedssystemer
1992 - 2007
Danida - 12/10/1992 - 0.16 mio. kr.
Styrelsen - 14/06/1994 - 4.93 mio. kr.
Styrelsen - 15/04/1998 - 7.50 mio. kr.
Styrelsen - 10/10/2001 - 7.94 mio. kr.
Styrelsen - 18/06/2004 - 3.99 mio. kr.
Organisation
Københavns Universitet;Aarhus Universitet;University of Makerere
Bevilling 24,52 mio. kr. - Forbrugt 24.01 mio. kr.

Status
TORCH (Tororo Community Health) projektet har haft til formål at udvikle forskningskapaciteter, der kan
bidrage til forbedring af sundhed og sundhedstjenester i Uganda. Den lokale partner, Child Health and
Development Centre (CHDC) ved Makerere Universitet fungerer som ressourcecenter for akademikere,
bistandsorganisationer, ministerier og distrikter. De antropologiske og epidemiologiske studier har
fokuseret på samspillet mellem lokale samfund og sundhedssystemer. I afviklingsfasen blev det tætte
samarbejde med Tororo og Busia distrikter i det sydøstlige Uganda udvidet for også at inkludere andre
distrikter. I 2008-2009 var aktiviteter fokuseret på afvikling og formidling. Danske og ugandiske
forskere analyserede data om erfaringer med antiretrovirale behandling i Kampala og i den østlige
Uganda og begyndte sammenskrivningen af det store materiale. Foreløbige resultaterne er blevet
præsenteret ved forskellige seminarer og ydermere danner basis for et nyt ugandiske ph.d. projekt, der
opnåede støtte fra FFU i 2008. En PhD og to MSc har færdiggjort deres studier i 2008 hvor projektets
resultater blev fremlagt på syv konferencer og 13 artikler blev udgivet i internationale videnskabelige
tidsskrifter. CHDCs forskningskapacitet er blevet styrket, og centret er integreret i Makerere University.
Det forventes således, at projektets forskere fremover kan fortsætte med at bruge deres viden i
sundheds- og forskningsprojekter. Alle projektets PhDer er forblevet i Uganda, hvor de uddanner den
næste generation forskere. Projektet udløb i juni 2009.
Sektor
Uddannelse,Sundhed
Ansvarlige enhed
UFT
Status
Igangværende
Journalnummer
104.DAN.8.L.3002.

Uganda
Hiv-forebyggelse blandt udsatte og vanskeligt tilgængelige unge
2004 - 2012
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Akt 184 - 02/09/2004 - 4.58 mio. kr.
Akt 96 - 07/02/2008 - 9.99 mio. kr.
Organisation
Foreningen Sex og Samfund
Bevilling 14,58 mio. kr. - Forbrugt 8.74 mio. kr.

Status
Projektets overordnede mål er at bidrage til en reduktion af nye hiv infektioner blandt unge mænd og
kvinder i Mbarara distriktet i Uganda. Indsatsen sigter mod at tilskynde en stigning i antallet af unge
mænd og kvinder, som dyrker sikker sex, og som benytter sundhedsydelser til forebyggelse af hiv og
fremme af seksuel og reproduktiv sundhed. Endvidere skal indsatsen resultere i, at lokale ledere i
Mbarara prioriterer unges ønsker og behov indenfor seksuel og reproduktiv sundhed. Endelig er det
hensigten, at partneren Regional Health Uganda (RHU), og de lokale partnere får styrket deres kapacitet
til at levere kønssensitiv information, rådgivning og sundhedsydelser. Den primære målgruppe er unge
mænd og kvinder mellem 15-29 år, som er droppet ud af skolen, migreret fra landområderne til
Mbarara by og beskæftiget i den uformelle sektor som løsarbejdere. I løbet af projektets andet år er
indsatsen nået ud til et stigende antal unge: Der har fundet 2.880 personlige samtaler sted med unge
og nået mellem 3.600-5.760 unge via gruppediskussioner på arbejdspladser. 1.352 unge har deltaget i
projektets ugentlige temamøder. Der er endvidere blevet afholdt 12 møder i den særligt etablerede klub
for unge kvinder. Der er blevet uddelt ca.72.000 kondomer, og særligt bemærkelsesværdigt er det, at
ca. 525 unge pr. måned har besøgt klinikken - en stigning som tilskrives ungdomscentrets tilbygning i
2009. I årets løb har der været sat fokus på at accelerere RHU's fortalervirksomhed gennem
kapacitetsstøtte fra Sex & Samfund samt på at give projektet en bedre forståelse for målstyring. I 2009
har der været en politisk debat i Uganda om en lov om kriminalisering af homoseksualitet. Denne debat
øger udfordringen for projektet, fordi det bliver sværere at tale om centrale emner i projektet så som
seksualitet, partnerskaber m.v.
Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
HUC
Status
Igangværende
Journalnummer
104.N.302.b.5.

Uganda
Sikring af handicap-hensyn i Ugandas hiv/aids indsats
2006 - 2008
Styrelsen - 13/12/2005 - 6.92 mio. kr.
Organisation
Danske Handicaporganisationer
Bevilling 6,92 mio. kr. - Forbrugt 6.92 mio. kr.

Status
Projektet skal sikre, at handicaphensyn inkluderes i Ugandas HIV/AIDS-indsats. Det overordnede
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projektmål er at mindske handicappede personers sårbarhed overfor HIV/AIDS-infektion og at hjælpe
HIV-positive handicappede i Uganda - med udgangspunkt i tre pilotdistrikter. Ni ugandiske
handicaporganisationer deltager i projektet. Projektet har konsolideret fortalerindsatsen for at få øget
fokus på de behov, som personer med handicap har i forhold til HIV/AIDS. Der blev afholdt en regional
konference omkring HIV/AIDS og handicap med deltagelse af 184 personer. Projektets
handicaporganisationer har gennemført HIV/AIDS-oplysningsaktiviteter inden for deres målgruppe, og
336 personer med handicap deltog. Partnerskabet med HIV/AIDS-organisationen TASO har resulteret i,
at der er gennemført HIV/AIDS-træning af yderligere 68 personer fra handicapbevægelsen. Desuden har
40 centrale personer fra handicapbevægelsen fortsat deres træning som HIV/AIDS-ressourcepersoner.
Oplysning og træning i de udfordringer og særlige forhold, som gør sig gældende for personer med
handicap, blev gennemført for personel fra en række HIV/AIDS-organisationer med deltagelse af 44
personer. Derudover er oplysningsmateriale omhandlende handicap blevet distribueret til en række
HIV/AIDS servicecentre. Yderligere 87 folkeskolelærere blev trænet i at udbrede kendskabet til
handicapaspektet, og oplysningskampagnen overfor skolebørn blev gennemført. Mediekampagnen
skabte fortsat opmærksomhed og øget bevidsthed om rettigheder for personer med handicap og
HIV/AIDS. 6 TV-talkshows og 180 radiospots blev sendt i flere lokale tv og radiostationer. Desuden har
der været omtale i pressen, blandt andet gennem artikler i forskellige aviser. Projektet spiller stadig en
nøglerolle i forhold til at samle handicapbevægelsen gennem forskellige fælles initiativer. En af
udfordringerne i projektet er den brede partnerskabstilgang, hvilket kræver megen koordinering og til
tider har medført langsom fremdrift.
Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
HUC
Status
Igangværende
Journalnummer
104.N.288.Aids.1.

Uganda
Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for piger og kvinder med handicap
2010 - 2013
Styrelsen - 09/12/2009 - 5.52 mio. kr.
Organisation
Danske Handicaporganisationer
Bevilling 5,52 mio. kr. - Forbrugt 0.00 mio. kr.

Status
Projektet støtter National Union of Women with Disabilities of Uganda (NUWODU) - Ugandas nationale
organisation for kvinder med handicap - og dens arbejde med at sikre handicappede pigers og kvinders
rettigheder. Projektets formål er at forbedre handicappede pigers og kvinders adgang til seksuel og
reproduktiv sundhed samt at sikre deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Projektets primære
målgruppe er ca. 800 handicappede piger og kvinder i to udvalgte distrikter, Kamuli og Mpigi. For at
sikre en bæredygtig forandring af målgruppens vilkår målrettes projektaktiviteterne primært de
nøglepersoner, som er ansvarlige for pigernes og kvindernes sundhed og rettigheder. Det vil sige
serviceudbydere, familiemedlemmer (særligt mændene) og medlemmer af lokalsamfundet. Projektet
skal få de udvalgte nøglepersonr (¿duty bearers¿) til at udøve deres ansvar og bidrage til at håndhæve
handicappede pigers og kvinders værdighed samt deres seksuelle og reproduktive sundhed og
rettigheder. Projektaktiviteterne skal gøre handicappede piger og kvinder i de to projektdistrikter i stand
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til at kræve og kontrollere deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Målet er, at handicappede piger
og kvinder i de to projektdistrikter mødes af positive sociale og kulturelle holdninger og praksis som
følge af øget viden om og accept af handicappede piger og kvinders ligeværdighed og rettigheder.
Projektaktiviterne påbegyndes i februar 2010.
Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
HUC
Status
Igangværende
Journalnummer
104.N.288.Kvinder.1.

Uganda
Støtte til forbedret adgang til sundhed for børn i Karamoja
2009 - 2009
Danida - 12/12/2008 - 4.23 mio. kr.
Organisation
United Nations Children's Fund
Bevilling 4,23 mio. kr. - Forbrugt 4.23 mio. kr.

Sektor
Sundhed
Ansvarlige enhed
Kampala
Status
Igangværende
Journalnummer
104.Uganda.101/08/08

Uganda
Mobilisering af lokalsamfund og til at reducere HIV/AIDS. Et integreret projekt for internt
fordrevne og sikkerhedsstyrker i et post-konflikt område i Uganda.
2010 - 2012
Styrelsen - 09/12/2009 - 3.80 mio. kr.
Organisation
Dansk Røde Kors
Bevilling 3,8 mio. kr. - Forbrugt 0.00 mio. kr.
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Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
HUC
Status
Igangværende
Journalnummer
104.N.171.Aids.3.

Uganda
Støtteprojekt for børn med hiv/aids i Gulu distrikt
2005 - 2007
Styrelsen - 15/06/2005 - 2.65 mio. kr.
Organisation
Red Barnet
Bevilling 2,65 mio. kr. - Forbrugt 2.65 mio. kr.

Sektor
Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
HUC
Status
Afsluttet
Journalnummer
104.N.80.Aids.1.

Uganda
Betydningen af religion i forhold til aids blandt unge i Uganda
2006 - 2008
Styrelsen - 26/08/2005 - 1.76 mio. kr.
Organisation
Københavns Universitet
Bevilling 1,76 mio. kr. - Forbrugt 1.72 mio. kr.

Sektor
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Reproduktiv sundhed
Ansvarlige enhed
UFT
Status
Igangværende
Journalnummer
104.Dan.8-885

Uganda
Livsforlængende medicin. Livet med antiretroviral behandling i Uganda
2008 - 2008
Styrelsen - 27/11/2007 - 0.20 mio. kr.
Organisation
Københavns Universitet
Bevilling 0,2 mio. kr. - Forbrugt 0.20 mio. kr.

Sektor
Sundhed
Ansvarlige enhed
UFT
Status
Igangværende
Journalnummer
104.Dan.8-930
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