Fred!

Etter tre år er jeg tilbake i
Etiopia, til Soddo Christian
Hospital med Bjarte
Tidemann Andersen og Olaf
Raundalen. Denne gangen har
vi også med
intervensjonsradiolog Tone
Meyer Fjeld. Bjartes datter
Juliana samt Tones mann og
to døtre er også med . Det er
Olaf gjør en kjempeviktig jobb med vedlikehold og reparasjon!

tre år siden sist, og fantastisk å være tilbake. Det
er et land det er lett å bli glad i, med fine
mennesker, frodig natur og svært behagelig
klima. Vi får oppleve en levende tro og ekte
medmenneskelighet. Overalt blir vi møtt med
smil og vennlighet, og maten er nydelig.

Kjempefint å ha med Tone! Det blir mindre
gjetninger når vi har med vår egen ekte
radiolog. Hun gjorde en uvurderlig innsats da
Karl Roth, som har vært her i mange år, måtte
reise hjem.

Sykehuset
Dr Harold Adolph var eneste kirurg på et
misjonssykehus i Soddo på 70-tallet. Sykehuset
ble overtatt av myndighetene etter et kupp i 1974
da kommunistene overtok makten, og alle
misjonærer måtte forlate landet. Men dr Adolph
hadde et sterkt kall til å drive helsemisjon i
Etiopia og Soddo. På slutten av 80-tallet startet
han st. Lukes Health Care Foundation for å kunne
bygge sykehus i Soddo. I 2005 kunne endelig
dørene åpnes, og fram til 2013 har de utført over
26.000 operasjoner og tatt imot nesten 4000
barnefødsler. Det er 200 senger, fordelt på
ortopedi, kirurgi, gyn/obst og barn/indremedisin.

Sykehuset ligger 330 km sør for Addis Abeba, i et
frodig område 2000 meter over havet. Byen har 80.000 innbyggere, mens regionen har

2,5 millioner innbyggere, og det er ett annet offentlig sykehus i byen. Dette har tidligere
vært svært dårlig drevet, med dårlig legedekning og upålitelig medisintilgang. Siden sist
jeg var her, har dette offentlige sykehuset styrket seg
betraktelig, og er i ferd med å bli en ”konkurrent”, med tre
faste kirurger, et utdanningsprogram for
assistentleger, og avansert diagnostikk
inkludert CT. Det er
selvfølgelig svært
gledelig, og et tegn på at
landet er i en flott
utvikling.
Møtet med de fattige.
Siden siste besøk i Sodo
har det kommet flere
tiggende barn i gatene.
Byen som helhet ser ut
til å være i god vekst,
med flere store nye
bygninger, og mange
barn i skoleuniform.
Men i det øyeblikket vi
beveger oss utenfor
sykehusporten, er vi
omringet av 8-10 barn
som følger oss på veien.
De roper ”Ferenge, Ferenge, money, money”. De smiler og ler, og bruker flittig det lille de
kan av engelsk, men de gir seg ikke og svirrer rundt oss. I går hadde vi vært og kjøpt
brød, og hadde flokken rundt oss hele veien tilbake til sykehuset. Kan man gå forbi
tiggere med en pose full av brød?
Jeg vet jo at det finnes tiggere. Jeg vet at det finnes tiggende barn, og tiggende mødre
med små barn. Men det er vondt likevel. Det
er vondt å se. Men de er her uansett – også
når vi ikke ser dem. Men det knyter seg ikke
så mye i magen når jeg er hjemme i Norge.
Men de er like sultne uansett hvor jeg er.
Det som falt blant tornebusker er de som nok
hører ordet, men som på veien gjennom livet
kveles av bekymringer, rikdom og nytelser,
så de ikke bærer fullmoden frukt.

En stor benbit er trykket inn, og det mye hevelse i
hjernevevet.

Hodeskader
Det er mye hodeskader her. Den første uken
hadde vi fem innlagte med brudd i
hodeskallen og påvirket bevissthetsgrad:
En gutt som har falt, en mann med
macheteskade, og tre som har vært i
trafikkulykker. I Norge ville nok samtlige
vært sendt med helikopter til traumesenter

med nevrokirurgisk kompetanse. Her ligger tre av dem på intensiven, mens to ligger på
sengepost.
Den mest alvorlige hadde nesten ingen reaksjon på stimuli (GCS 4/15) og skallebrudd
med flere løse fragmenter som presser inn mot hjernen. 2. april falt han ytterligere i
bevissthetsgrad. CT (ja, vi har CT!) viste økende ødem. Vi ønsket å ta ham til operasjon
for å se om vi kunne avlaste noe av trykket ved å vippe ut noen av benfragmentene og
kanskje fjerne litt blod. Da fikk vi beskjed fra den gjenværende overlegen om at en slik
prosedyre ville være utenfor retningslinjene ved sykehuset; de gjør ikke nevrokirurgi på
pasienter med GCS<6 og uten epiduralt eller subduralt hematom. Jeg tror vi kunne
hjulpet ham; inntrykte benfragmenter er det god grunn til å løfte opp. Men hva gjør vi?
Skal vi følge husets regler, eller gi pasienten en sjanse?
Vi er her som husets gjester og følger dermed husets regler – hvertfall når vi får
utvetydig beskjed.
Hippokrates lege-ed inneholder blant annet følgende: ”Alltid trøste, ofte lindre, av og til
helbrede”. Her må vi kanskje tilføye ”Ikke gjør begravelsen dyrere enn nødvendig”.
Pasienten døde påfølgende natt.
I alt har vi hatt 12 hodeskader, og tre av dem
døde uten at vi kunne gjøre noe for dem.
Men på min nest siste dag, kom det inn en 15åring fra en trafikkulykke. Han ble gradvis
dårligere etter at han kom inn. CT viste en
lokalisert blødning. Da ble han tatt til

operasjonsstuen, og Ronald og jeg fjernet en
liten benlapp, tappet ut et stort koagel
(epiduralt hematom), og la benbiten på plass
igjen. Flott at vi kunne gjøre noe for en
hodeskadepasient, og imponerende å se en
kirurg i sitt fjerde utdanningsår som med den
største selvfølgelighet borer opp hodeskalle
og slik redder liv.
Operere eller assistere – that´s the question
Alle kirurger liker å operere, og gjerne så mye som mulig. Denne gangen har jeg assistert
mer og operert mindre selv. Å avhjelpe arbeidsbelastningen er en viktig oppgave her,
men vel så viktig er det å lære bort. De tre ass.legene som er her, er veldig flinke, og det
er mye de lærer meg, men heldigvis

Jeg lærer en av ass.legene å skylle ut blod fra blæren

slumper det til at jeg kan lære dem noe også. Jeg
prøver å stille meg bak og la dem operere så mye
som mulig. Det klør litt i fingrene, men det fint hvis
det blir noe igjen etter at jeg har dratt.
Bjarte har vært ivrig foredragsholder

Når det ikke går.
T. på 30 år kom inn i dypt sjokk, uten målbart blodtrykk. I tre dager hadde han hatt
fryktelig vondt i magen, og CT viste fri luft. Han ble straks tatt til operasjonsstuen, og jeg
assisterte en av ass.-legene med å lukke et hull i magesekken. Et lite område av
tynntarmen var blitt ganske mørk, men fortsatt ikke helt død. Vi bestemte oss derfor for
å planlegge en ny operasjon dagen etter for å se hvordan det stod til med tarmen. Da vi
kom på visitt morgenen etter, var han fortsatt veldig syk, og anestesisykepleierene
mente først at han var for dårlig til operasjon. Heldigvis klarte Bjarte å overbevise dem
om at han var for dårlig til ikke å bli operert. Da vi åpnet opp, var 15 cm av tarmen helt
svart, og dette fjernet med god margin. Resten av dagen, var han fortsatt veldig syk, med
svakt blodtrykk, og ikke kontaktbar.
I mangel av
anestesileger,
må vi da gjøre
så godt vi kan:
De har dopamin
og en slags
adrenalin. Dette
blandes i
saltvann, og så
må vi regne ut
riktig infusjonshastighet ut fra
hvor mange
mikrogram det

er i en dråpe, og deretter hvor mange dråper han skal ha per minutt. Så står man med
klokken og teller.
Han hadde også problemer med å holde surstoffmetningen i blodet, og Tone fant at han
hadde delvis sammenfalte lunger. Vi lette derfor fram et apparat som skulle hjelpe ham å
åpne lungene (CPAP) som ingen av oss hadde brukt før. Hva gjør man da? Vakthavende
anestesilege i Arendal, Johannes Gjessing, fikk plutselig en uventet telefon fra Etiopia, og
kunne gi oss nyttige tips om intensivmedisin. Sykepleierne på intensiven gjorde en
kjempejobb gjennom natten, og fulgte opp alle forordninger vi hadde gitt. Men neste dag
klarte han ikke mer. Det er tøft når man taper en slik kamp, særlig når han er familiefar,
og hele sykehusområdet en liten stund fylles av klagerop fra storfamilien.
Høyspesialisert gastrokirurgi.
Operasjon av endetarmssvulst regnes som
høyspesialisert kirurgi i Norge, og det er
retningslinjer for at to spesialister med
erfaring med denne type kirurgi skal delta på
et slikt inngrep. Bjarte har denne
kompetansen, men det er ingen andre i mils
omkrets her som har. Så når en 32 år gammel
dame kommer med en stor svulst i
endetarmen, bretter han opp ermene, tar med
seg sine Etiopiske kollegaer og hun blir fri for
sin svulst. Det er flott å se.
Hjertestans
S på 3 år kom til sykehuset sammen med
pappaen sin. Han hadde hostet i to måneder,
og på røntgen så det ut som at den ene lungen
var full av betennelse. Vi endte opp med å ta en
CT, som viste at det satt noe fast i luftrøret til
venstre lunge. Denne måtte ut, og Bjarte
veiledet ass. lege Ebenezer til å fiske ut et
maiskorn med stivt bronkoskop. Det gikk
veldig fint, og vi var godt fornøyd.
Men en halv time senere fikk vi telefon om at
han hadde fått hjertestans. Vi løp av gårde, og
de var godt i gang med hjertekompresjoner.
Det var masse puss i tuben som var lagt ned i
luftrøret, og det viste seg at mye betennelsen i
venstre lunge hadde rent over i høyre lunge, og
nærmest druknet ham i puss. Vi sugde opp så
mye vi kunne, komprimerte hjertet ga
medisiner, men det skjedde ingenting. Til slutt
fant vi en hjertestarter – en gammel sak med
”strykejern”. De første sjokkene ga ingen effekt,
men så fikk vi plutselig noe som så ut som
rytme på monitoren, men det var kortvarig. Vi

fortsatte med kompresjoner, og økte litt på styrken til hjertestarteren. Og plutselig var
hjertet i gang igjen. Tanken på at en far kunne ta med seg en frisk gutt hjem var god å ha
når vi reiste på planlagt helgetur for å se en annen del av landet. Skuffelsen var derfor
stor da jeg ringte tidlig neste dag for å høre status, og vakthavende sa at han hadde dødd
i løpet av natten.
Jeg skulle aldri dratt fra en så syk gutt.
En fysioterapeut på krykker
Melese fikk polio da han var tre år gammel og beina
hans ble ubrukelige. Foreldrene hans kunne ikke ta seg
av ham, og han ble etter hvert boende på gaten i Soddo.
Han brukte krykker av tre, og de knakk stadig. Da
sykehuset var helt nytt i 2006 prøvde han å komme seg
inn for å få nye krykker, men ble stoppet i porten av
vaktene. Ortoped Duane Anderson la merke til ham, og
tok ham med seg inn. Han tilbød seg å operere de
deformerte beina hans. Melese hadde ingen penger,
men fikk operasjonen på ”fattigfondet”. Etter
operasjonen har han utdannet seg til fysioterapeut fordi
han ønsker å gi noe videre til andre med handicap.
Nå har han nettopp hjulpet en dame som bare har ett
ben med å leie en symaskin for å tjene litt penger som
skredder. Når jeg kommer til Addis skal jeg se om jeg
kan få tak i noe kraftig stoff, slik at hun kan begynne å
sy tøy som personalet på
operasjonsavdelingen kan
bruke. I dag er dette tøyet
svært slitt, og består stort sett av plagg som besøkende
kirurger har hatt med og lagt igjen. Jeg håper dette kan bli et
levebrød for skredderen og nyttig for sykehuset.
For sent?
Når er det egentlig for sent å komme på sykehus? Når man er
død? Mange her kommer for sent. Noen får et vanskeligere
forløp fordi de kommer sent, noen får et dårligere utfall fordi
de kommer for sent. Noen dør fordi de kommer for sent.
Denne pasienten fikk et stikk for et halvt år siden. Det
utviklet seg til koldbrann, og nå var foten fullstendig
mumifisert, og hang bare fast i de to beina i leggen. Det er for
sent for foten, men heldigvis i tide for mannen.
Farvel
Nok en tur til Afrika er over. Soddo Christian Hospital med
ansatte har tatt vel i mot oss. Det er et flott drevet sykehus
med særdeles dedikerte arbeidere, både vaskehjelper,
sykepleiere, leger, administrasjon, teknikere og givere rundt
omkring i verden.

Jeg har fått gjøre mye; flere keisersnitt, craniotomi, åpen prostatektomi, og vært med på
mer.
Jeg har fått blitt kjente med kollega Ronald fra Rwanda som er ferdig kirurg til
sommeren for å tjenestegjøre på sitt hjemsykehus. Håper jeg får besøke ham en dag.
Kollega Challa som har fire år igjen. Hans drøm er å jobbe på et offentlig sykehus i
hjemdistriktet for å tjene de fattigste. Og drivende dyktige kollega Ebenezer som også
straks er ferdig og skal tilbake til sine hjemtrakter.

Etiopia er heldigvis mer enn blod, gørr, død og elendighet. Etiopia er god kaffe, god mat,
flotte mennesker, dyre- og fugleliv og gjestfrihet!
Takk til Åshild som har passet barn og hus og jobb hjemme: Du er min helt!

Legedelen av Tesfa-teamet til Etiopia 2016. Takk for en flott tur, Bjarte og Tone!

Hilsen Martin
Støtt gjerne stiftelsen Tesfa
Stiftelsen Tesfa har som formål å yte bistand til organisasjoner som driver helsemisjon i
Etiopia ved blant annet å

• yte økonomisk støtte til helsepersonell i korttidsengasjement
• yte økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig utstyr til bruk i
misjonsorganisasjonenes helseprosjekter
• yte praktisk og økonomisk bistand til rekruttering og kursing av helsepersonell før,
under og etter engasjement i Etiopia.
• yte praktisk og økonomisk støtte til utdanning av helsepersonell i Etiopia gjennom
samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner.
Bankkonto: 3000 2438 093 http://www.tesfa-hope.org/

