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Kjære venner !

Tilbake i Tønsberg, om behov for flere teknikere!
Jeg er nå tilbake i
Tønsberg etter nesten 5
uker i Etiopia. Den siste
uken har Olaf og jeg
arbeidet ved Menelik II
sykehuset i Addis. Olaf
har fått være med
vedlikeholdsavdelingen
og gjort mye viktig
arbeid der. Han har blitt
godt kjent på avdelingen
og det er et sterkt ønske
derfra at han snart
kommer tilbake. Olaf
kaller seg selv
”Shemagele”, det
etiopiske ordet
(respektfullt) for eldre
mann, det vekker

munterhet blant de yngre vedlikeholdsarbeiderne han jobber
sammen med. Arbeidet hans er svært viktig for den støtten
Stiftelsen Tesfa gir til sykehus i Etiopia, og vi skulle gjerne
ønske at flere teknikere fra Norge kan være med på tur til
Etiopia. En slik tur gir helt spesielle opplevelser og erfaringer!

Kikkehullsoperasjoner
Jeg avsluttet forrige brev med galleblæreoperasjonen på Addis
Hiwot, det var godt å være i gang med kikkehullskirurgi i
Addis. Denne siste uken har LigaSure utstyret kommet til
Black Lion. Vi rakk ikke å bruke det denne gangen, men nå
er det klart slik at vi nok kan gjøre kikkehullskirurgiske
tykktarmsoperasjoner ved neste besøk.

Siste uken med flere operasjoner
Denne siste uken før vi reiste hjem til Norge har jeg operert
en HAL-RAR operasjon for hemorrhoider, det er en moderne
måte å operere hemorrhoider på med ultralyd-doppler signaler.
Det krever en spesiell maskin som vi tidligere har hjulpet dr
Daniel å importere. Denne operasjonen kan også gjøres på
privatsykehuset Nordic Medial Center, men det er flott at vi
har hjulpet til med å få dette tilgjengelig ikke bare for de rike
pasientene. Jeg opererte en innsatt, under operasjonen satt

Olaf i gang med å reparere operasjonslys

Olaf kommer hjem, og må måke snø av bilen…

Menelik II Hospitalet

Dr Daniel og jeg etter kikkehullsoperasjonen

HAL RAR operasjon i Addis Abeba



Nyhetsbrev fra Tønsberg 18. mars 2018

www.tesfa-hope.org     www.facebook.com/tesfaishope

vakten fire meter fra døren til operasjonsstua med Kalashnikov’en på fanget. Neste morgen lå det tre vakter i
gangen på en madrass utenfor pasientrommet på sengeposten. Ja, han ble passet godt på. Operasjonen gikk
greit, men til tross for at jeg prøvde å sende ham hjem flere ganger, ble han tre dager etter operasjonen.

Jeg opererte også ett endetarmsfremfall og to kreftoperasjoner,
det var en endetarmskreft og en tykktarmskreft operasjon.
Tykktarmskreftoperasjonen var den siste før jeg reiste hjem,
operert på torsdag formiddag, og flyet gikk torsdag kveld. På
denne operasjonen hadde jeg gleden av å operere sammen
med en norsk venn som nå bor i Addis, dr Ragnvald Petersen.

Disse kreftoperasjonene er viktige for meg. Jeg har erfart
hvordan det dessverre mange steder i Etiopia opereres som
man tidligere også gjorde i Vesten. Uten forståelse for sjikt
og disseksjonsnivå. Dette gjør at risiko for at kreften kommer
tilbake er svært stor.

Det gleder meg å operere sammen med dr Daniel og diskutere
nettopp disse viktige prinsippene, Holy plane, Angel’s hair,
D3 eller D2, CME, TME, CVL, Toldt’s plan, alt dette som
gjør kreftkirurgien mer moderne, bedre og ikke minst gir
pasientene en bedre sjanse til å overleve! Dette er en av våre
viktigste satningsområder i Etiopia!

Gave fra Stomiforeningen!
Jeg traff igjen Stomiforeningen, og denne gangen overrakte
de diplom og gave til Camilla og meg. Diplomet var en
rørende takk for den innsatsen særlig Camilla gjør for å hjelpe
pasienter med stomi i Etiopia. Stomiforeningen vil gjerne
etablere et kontor der de kan tilby rådgivning til pasienter som
skal få stomi, de trenger imidlertid penger og flere stomiposer!
Dette vil vi gjerne hjelpe med, men trenger da også støtte. Å
sende et kilo med stomiposer koster like under 100 kroner.
Forsendelsene våre er de eneste regelmessige forsendelser
som Stomiforeningen mottar.

Hva tenker vi om neste besøk?
Neste gang vil vi først og fremst gjerne besøke Soddo
Christian Hospital, som vi denne gangen ikke kom til. Vi har
besøkt Soddo Christian Hospital årlig i 7 år, der arbeider Olaf
med vedlikehold og jeg går inn i staben og er med på å utdanne
leger til å bli kirurger. Ved denne turen prioriterte vi Jinkatur
og Addis.

Så håper vi å komme i gang med kikkehullskirurgi i Addis
Abeba, nå har vi en LigaSure generator og flere energi-
instrumenter tilgjengelig. Men, vi trenger mer utstyr….

Det som vi ønsker å sende ned før vi reiser neste gang, er:

To LigaSure generatorer med energi-instrumenter, en til St. Paul og en til Menelik II i tillegg til den vi har
sendt til Black Lion.

Vi trenger også tre sett med kikkehullskirurgi instrumenter, jeg tenker da særlig på saks, nåleholdere,
fattetenger, diatermikrok og ikke minst et enkelt og godt fungerende sug.

Operasjon for tykktarmskreft

Overrekkelse av gave til Camilla

Diplom fra Stomiforeningen
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Dette regner jeg med vil koste i første omgang opp mot 200 000 norske kroner, det tenker jeg er lite penger
for å etablere tre steder i Addis Abeba med mulighet for kikkehullskirurgi for tykktarmskreft! Det er stort at
vi kan være med dette prosjektet, og bidra til enda bedre kreftkirurgi i Etiopia!

Til avslutning
Så var denne turen over, og tankene går også mot neste tur.
Nå skal vi få på plass en del instrumenter som vi må sende fra
Norge, og så vil vi være klare til å starte med kikkehullskirurgi
for tykktarmskreft i Addis. Vi må også drive med opplæring
når det gjelder enkel kikkehullskirurgi som galleblære
operasjoner. Kirurger som er interesserte i å være med, må
gjerne ta kontakt! Olaf vil også gjerne ha med seg en tekniker
til. Som vi vet er det vanskelig å erstatte Olaf som reparerer
alt mulig fra trillebåre til biler og sykehusmaskiner, men en
interessert sykehustekniker vil være svært velkommen!

Arbeidet vårt er ikke mulig å drive uten den gode støtten vi
får fra venner i Norge. Takk til alle dere som følger oss og
støtter arbeidet. En spesiell takk til Lions Club i Tønsberg -
vi er svært takknemlige for all støtte.

Med vennlig hilsen

Bjarte T Andersen

Neste gang blir det kanskje kikkehullskirurgi her?

Olaf stopper på gaten for
å reparere en trillebåre….


