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Kjære venner og støttespillere!

Vi har nå vært snart en uke i Etiopia. Dette er tiende Tesfa - tur til Etiopia. Den første var i 2011,
da jeg kom tilbake til Etiopia tre år etter å ha kommet hjem fra Jinka i Sør-Omo.

På denne tiende Tesfa - turen er selvfølgelig vår
tekniker Olaf med, og i tillegg er det to leger fra
kirurgisk avdeling, Sykehuset i Østfold, Eivind
Warberg og Lisa Skarsgård, og en pensjonert
gynekolog, Poul Martin Berthelsen. I Etiopia er
shemagele den respektfulle tiltalen til en eldre mann,
Olaf har i alle år vært shemagele, men nå har vi to i
teamet.

Før turen ble jeg intervjuet av NRK - Vestfold,
det var hyggelig. Intervjuet finner dere her!
https://radio.nrk.no/program/dkve01004918

Olaf, Lisa og jeg reiste fra Norge lørdag 27.
oktober - denne gangen med Turkish Airline. Flyet

var allerede forsinket fra Norge, og på tross av gjentatte forsikringer fra flere smilende Turkish ansattte
om at dette var ikke noe problem, hadde flyet videre til Addis Abeba allerede lettet når vi endelig fant
frem til ”gaten” i Istanbul.

Det ble kø, kø og atter kø - før vi endelig fikk overnatting på en flott hotell, sightseeing i Istanbul,
og videre til Addis neste dag.

Så, i stedet for å lande natt til lørdag, landet vi nå natt til søndag. Det ble noen få timers søvn før
vi møtte opp på Black Lion. Black Lion er et gigant kompleks, sykehusbygninger over et helt kvartal
og et av de største sykehusene i nord-Afrika.

På dette sykehuset er nå dr Daniel Zemenfes, vår lokale samarbeidspartner blitt utnevnt til sjef for
operasjonsavdelingen. Vi har arbeidet med dr Daniel i snart fem år, og han er svært dedikert til å yte
best mulig behandling for pasienter med kreft i mage / tarmsystemet. Det er rørende å se den interessen
og hengivenheten han møter hver enkelt pasient med og ønsker å gi dem den best mulig behandlingen.
Dr Daniel er kirurgen vi arbeider tett med for å heve kvaliteten på kreftkirurgi og for å øke bruken av
kikkhullskirurgi til beste for pasientene.

Det er ingen lett oppgave dr Daniel står overfor. Det er vanskeligheter med utstyr, med
vannforsyning, med elektrisitet, med kulturen i helsevesenet, og pasienter. Når det gjelder pasienter,

Vi pakker før avreise etter intervju med
NRK Vestfold

Olaf i kø foran E-visa maskinen i Istanbul.
Lisa slapp E-visa, hun er svensk…

Lisa og Olaf i kø for å få hotell-
overnatting
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er det en del som ikke vil opereres med kikkhullskirurgi, for uten
ordentlig arr, kan det vel ikke være en ordentlig operasjon?

Dr Daniel jobber jevnt og trutt med å påvirke og lære opp
kolleger i teknikker som bedrer kirurgien, og vi er her for å hjelpe
ham med det. Det er vårt hovedprosjekt i Addis Abeba.

En tarmkreft pasient trenger ofte cellegift- og strålebehandling
i tillegg til kirurgi, i Etiopia er tilgangen til dette svært begrenset.
Nå er det tatt grep slik at man prøver å prioritere dem som mest
sannsynlig kan bli friske - et utvalg av dem får tilbud om cellegift
og stråling i forbindelse med operasjon - mens de som ikke kan
bli friske, får ikke et slikt tilbud. Det er hard prioritering med
svært begrensede ressurser. Prioriteringen blir gjort i MDT møter,
multidisiplinære møter med kirurger, kreftleger og røntgenleger
tilstede. I en slik setting er det svært viktig med kirurgi, og ofte
er det slik at operasjon er den eneste muligheten pasienten har til
å bli frisk. Vi ser stadig tilbakefall av kreftsykdom, det er
selvfølgelig også fordi det er så mange med langtkommet sykdom,
men bedre kirurgisk teknikk vil også bidra til at færre får tilbakefall.

Et eksempel på det, møtte oss første mandagen etter få timers søvn. En ung pasient med en svært
langtkommet kreftsykdom lå på operasjonsbordet. Kreften hadde vokst fra tarmen og ut mot huden.
Dette hadde blitt misforstått tidligere som en pussansamling og det ble derfor gjort en liten operasjon
for å tømme ut puss. Problemet viste seg å være mer enn puss og etterhvert kom pasienten til dr Daniel.

Daniel er en kirurg som får svært mange avanserte krefttilfeller. Nylig opererte han to pasienter
fra Eritrea. Det er politisk tøvær mellom disse to tidligere erkefiendene, og grensene begynner å åpnes
noe.

Pasienten ligger på bordet, vi trenger ett langt snitt
i midtlinjen for å komme til den store svulsten og et
mindre for å ta bort området der kreften har vokst ut
gjennom huden. Innvendig må vi først vurdere om
det i det hele tatt er mulig å fjerne svulsten. Det tenker
vi det er, og fortsetter så med å løsne svulsten fra
bukveggen, vi må ut av sjiktet og inn i bukveggen og
blottlegger urinleder og blodårer til bekkenet.
Etterhvert har vi klart å få løs svulsten. Langs
blodårene som forsyner svulsten med blod kan vi
kjenne mange forstørrede lymfeknuter. Disse må
vekk. Her kan vi ikke la det være igjen noen
lymfeknuter med kreftceller, sjansen er liten for at
pasienten kan få cellegift etter operasjonen.

Nå er vi ved et punkt i operasjonen der Tesfa kan bidra. Her er det viktig med nøye disseksjon
langs de større blodårene og vi fikk vist dr Daniel D3 disseksjon og alle lymfeknutene vi kunne kjenne
ble fjernet. Det er en ganske omfattende operasjon, men i Etiopia er det sjelden mulig å gjennomføre
cellegift etter operasjonen og da kan kirurgien være den eneste livreddende sjansen pasienten får.

I løpet av denne uken har vi hatt tre pasienter med svært omfattende disseksjon av sentrale
lymfeknuter, dette har jeg også gjort før med dr Daniel og snart kan han nok begynne å gjøre dem
selv.

Dr Lisa deltar på MDT møtet og
diskuterer kreftpasienter

Dr Lisa og dr Daniel lager tarmskjøt
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Det er den ene punktet vi jobber med når det gjelder kreftkirurgi, et annet punkt er å tilstrebe å
være i riktig sjikt under operasjonen. Stadig hører vi om, og ser pasienter med tilbakefall av kreft. En
av grunnene kan være at man ikke opererer sentralt nok, eller at man ikke er i riktig sjikt.

Det tredje punktet vi har vektlagt under operasjon er
lukking av bukhulen. Vi har sett flere med
komplikasjoner der såret går opp igjen. Det ser vi også
hjemme, men antallet pasienter der dette skjer er gått
betydelig ned etter at kirurger har begynt å sy igjen
sårene med bedre teknikk og tettere suturer. Vi sier at
vi skal minst bruke fire ganger sårets lengde i tråd. Når
såret er 25 cm langt, skal vi bruke minst 100 cm tråd.
I Etiopia er tråden de bruker til buklukking ofte 75 cm
lang, og det skjer ofte at det er rest av tråden igjen etter
lukkingen. Vi har nå vist hvordan man bør bruke to
av disse trådene og sy mye tettere. Det tar lengre tid,
men da blir det nok færre reoperasjoner.

Dr Daniel er på mange måter toppen av pyramiden, og vi ser at de teknikkene vi diskuterer med ham,
de tar han videre til sine kolleger og snart var flere interessert i å lukke buken mye tettere enn det som
er gjort tidligere. Lisa Skarsgård skal da også holde et foredrag om dette onsdag 14. November.

Natt til tirsdag kom resten av teamet. Eivind Warberg og Poul Martin Berthelsen. Allerede på
onsdagen var Eivind i gang med en laparoskopisk galleoperasjon på Black Lion. Dette, fortalte dr
Daniel, hadde de sluttet med fordi de manglet klips, stifter til å lukke blodåren og gallegangen til
galleblæren med. Nå kunne Eivind vise en teknikk som jeg også har brukt før, hvordan man kan fjerne
galleblæra uten å bruke klips. I stedet knytter vi rundt strukturene med en tråd, knuten kan lages på
utsiden og skyves inn. Stadig når jeg er på besøk i Etiopia, får jeg høre de trenger klips til

galleoperasjoner, men nå har vi vist dem at det går
fint å fjerne galleblære og bruke tråd i stedet for klips.

Dr Lisa lukker buken

3 satsningsområder

● Sentral lymfeknute
disseksjon

● Være i riktig sjikt

● Lukke buken
korrekt
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Daniel viste oss også sted for nye
operasjonsstuer på Black Lion, her håper
vi at det kan bli traumestue og kanskje
en stue for dagkirurgi. Så kan
traumestuen flyttes fra
hovedoperasjonsavdelingen og vi kan få
en egen stue til kikkhullskirurgi.
Allerede har vi fått ned noe utstyr til bruk
ved kikkhullskirurgi, betalt med støtte
fra Lions Club hjemme i Tønsberg og
Vestfold. Det er vi svært takknemlige
for. Men, det trengs mer utstyr og leger
som kan hjelpe med
kunnskapsoverføring.

Dagene har vi tilbrakt på Black Lion,
mens vi på ettermiddagene og kveldene
har vært med Daniel på det lille
privatsykehuset Addis Hiwot.

Ettermiddagene har fort gått langt utover kveldene. På
fredagen var vi der til over midnatt.

På Addis Hiwot har vi også operert sammen med Dr Daniel,
det er viktig å være med ham der også - slik at vi kan stadig vise
ham våre prinsipper for kreftkirurgi og buklukking. Dette er
kunnskapsoverføring som går begge veier. Vi lærer mye av å
operere med våre dyktige etiopiske kolleger og derfor er det så
hyggelig å kunne hjelpe dem til å bli enda mer dyktige når vi
kommer med våre innspill. Og, vi ser Daniel tar videre våre
innspill og sprer det blant kollegene, det nytter!

Fredagskvelden opererte også Lisa, vår tamari, sin første åpne
blindtarmsoperasjon. Hjemme opererer assistentlegene nesten
bare med kikkhullskirurgi, så det var nok ekstra morsomt å kunne
gjøre dette åpent.

Dr Daniel viser frem operasjonsstuene under oppussing

Dr Daniel med Ligasure kjøpt med
støtte fra Lions Club Vestfold

Vi opererer til over
midnatt Dr Bjarte og dr Lisa, klare til dyst

Glede etter blindtarm-operasjon!
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Olaf jobber tett med Tedi på Black Lion, og der har de reparert allerede tre hydrauliske
operasjonsbord.

I dag på lørdag skulle vi være litt turister, men jeg måtte først ut sammen med Gerawork, den
lokale representanten til Stiftelsen Tesfa, for å ordne med bilen vår. Vi planlegger en tur neste uke.
Mens jeg var ute, ringte de fra Black Lion og trengte hjelp med en øyeblikkelig hjelp operasjon. Da
trådte Eivind og Lisa til, og gikk over og hjalp kirurgene der med en dårlig pasient.

Jeg er svært
takknemlig for å ha med
meg Eivind og Lisa, som
glir veldig fint inn i
miljøet på Black Lion. Jeg
har besøkt Black Lion i 7
år, og nå har vi kommet
godt i gang med
operasjoner, kunnskaps-
overføring under
operasjoner og med
undervisning. Jeg er
optimistisk med tanke på
prosjektet i Addis og ser
frem til at Eivind og Lisa
kommer tilbake og nye
leger kommer ut. Her er
stor interesse for å ta i mot
mage-tarm kirurgisk
kompetanse.

Etter operasjonen tok vi en tur rundt i byen, først en god lunsj, før minibanken
på Hilton hotel slukte bankkortet til Olaf som da måtte vente på hjelp sammen
med Gerawork, mens vi andre dro på Shola markedet.

Olaf og Tedi

Olaf dukker opp under operasjonen for å
reparere et sug

Dr Bjarte med sin tamari dr Lisa Dr Bjarte og dr Eivind
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På kvelden har jeg undervisning for Lisa, vi kaller dette
gruppe 3 tjeneste. I Norge er det slik at alle kirurger må ha gruppe
1 (universitetssykehus og større sykehus) tjeneste og gruppe 2
(mindre sykehus) tjeneste. Vi vil gjerne slå et slag for gruppe 3
tjenesten i Afrika og jeg har derfor også begynt med kveldsundervisning for Lisa, og kanskje hun må
ta en eksamen før hun får lov til å dra hjem til Norge.

I morgen på søndag planlegger vi først å besøke Gerawork i kirken hans, før vi skal treffe dr Daniel
og familien hans.

Så, denne første uken vil jeg si har vært svært positiv. Våre innspill tas i mot og vi ser små, gledelige
endringer, men det er tydelig at vi må jobbe langsiktig.

Vil du være med på å støtte arbeidet!
VIPPS: #508019

Bank: 3000 2438 093

Takk, din støtte er viktig for oss!

Med vennlig hilsen

Bjarte T Andersen

Pasienthistorier er anonymiserte og kan være satt sammen av flere ulike pasientmøter


