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Kjære venner
Vi har nå vært en uke i Etiopia. Denne gangen reiste vi fra Gardermoen til
Soddo på 22 timer. Tesfa-teamet våren 2019 består av Olaf Raundalen og Bjarte
Tidemann Andersen, sammen med legene i spesialisering fra Sykehuset Østfold,
Eivind Søby og Vegard Ottosen. Det er veldig hyggelig med nye leger som blir
med på Tesfatur!
Før avreise ble jeg intervjuet
i Sarpsborg Arbeiderblad og de
laget også en podkast om
arbeidet vårt. Podkasten og
intervjuet finner man her!
(betalingsmur)
Jeg pakker….

Vi landet i Addis søndag 7.
Det er mye utstyr som skal
være med!
april, litt forsinket rundt kl 07.
Der møtte vi Gerawork og
spiste frokost sammen før vi startet på den ca 320 km lange
turen sørover til Soddo. Vi kjørte Tesfabil og Olaf og jeg
byttet på kjøringen.

I Soddo
Vel framme i Soddo møter vi
dr David Jeffcoach, nylig
ankommet og som med familien
skal være ved Soddo Christian
Hospital i flere år fremover. Dr
Andrew som har vært her i flere
år reiser videre januar neste år.
Jeg overtok vakten og har hatt
vakt hele uka, og fortsetter fram
til vi reiser til Addis i morgen.

Tesfateamet våren 2019
Vegard, Eivind, Bjarte og Olaf

Mandag var Olaf i gang med
arbeidet sitt. Det bygges nye
operasjonsstuer og utstyr må
klargjøres. I løpet av uka har
Olaf sammen med Bethlehem,
Mulu og Temesgen klargjort
seks operasjonsbord.

Eivind, Vegard og jeg deltok på flere operasjoner. Olaf er i full gang sammen med
Betlehem og Mulu
Den første operasjonen jeg deltok på var en kvinne
som kom langveis fra - hun hadde for to måneder
siden blitt operert på et annet sykehus og nå kom det puss ut av operasjonssåret.
Det ble en langvarig operasjon der vi måtte fjerne to tynntarmsegmenter og lage
tarmskjøter. Vi fant flere pusslommer inne i pasienten. Den gamle
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operasjonsbeskrivelsen fra det andre sykehuset var ikke tilgjengelig og vi måtte bare anta hva som var gjort
på den første operasjonen og hvorfor.
Pasienten snakker ikke amharisk og er avhengig av tolk - tenk å ligge på sykehus uten å forstå hva som
blir sagt, hva som blir gjort og hvorfor. En annen pasient denne uken, var helt uvitende om hvordan et
dørhåndtak fungerte og klarte ikke åpne døren og komme ut av undersøkelsesrommet uten hjelp. Sykehuset
her betjener et område med flere millioner mennesker - mange av disse lever svært enkelt og i fattigdom. Her
i Soddo, en by med 80 000 innbyggere, vil Soddo Christian Hospital i kristen nestekjærlighet og medfølelse
gi en dypt nødvendig helsehjelp med den beste kvaliteten og integriteten. Til befolkningen i byen og området
rundt. Faktisk er sykehuset blitt så kjent at det kommer pasienter fra store deler av Etiopia, særlig til ortopedisk
behandling.
Videre på mandagen gjorde vi revisjon av et skuddsår, der projektilet hadde gått gjennom lungen og stoppet
millimetre fra hjertet. Pasienten var tidligere operert, men hadde nå pådratt seg en infeksjon i såret.

Tirsdag - anoproktologi og besøk i rennesteinen
Tirsdag var det tid for tilbakelegging av en bøylekolostomi etter en lukkemuskel
skade i endetarmsåpningen Hjemme har vi mulighet for avanserte målinger av
lukkemuskelen og også å se på den med ultralyd før man bestemmer om funksjonen
er god nok. Her har vi ikke slike muligheter. Når vi undersøkte pasienten med å
be ham klemme lukkemuskelen rundt en finger, var det tydelig han brukte lår og
glutealmusklene, var det på grunn av språkproblemer, misforståelse, eller fungerte
ikke lukkemuskelen? Vi gjorde derfor koloskopi gjennom stomien og fylte
endetarmen med lunkent vann - det ble holdt inne uten lekkasje. Og vi kunne da
fortsette med operasjonen og legge tilbake den utlagte tarmen. Pasienten var svært
fornøyd etterpå.
Tirsdag kveld var vi også ute på Abebe Zeleke hotel og spiste, det er et av de Eivind får litt kjærlig sårstell
finere hotellene i byen. På hjemveien fikk Eivind et litt ublidt møte med en av de etter et ublidt møte med en
etiopiske rennesteinene i mørket. Gatelys yellem - finnes ikke.
rennestein

Onsdag - Mammakirurgi, plastikk kirurgi og Manchester United
Onsdagen opererte vi en brystkreft pasient med fjerning av bryst og disseksjon i armhulen. Vi fant mange
lymfeknuter i armhulen. Røntgen og ultralyd har ikke vist noe tegn til spredning andre steder så det er håp,
men risikoen er stor for at hun vil få kreften tilbake. I Etiopia mangler den avanserte diagnostikken og
behandlingen vi har hjemme. Eivind og Vegard var så plastikk kirurger og fjernet en stor hudsvulst fra leggen
til en eldre
pasient. Det ble
elegant
løst
med
lappeplastikk
og
hudtransplantasjon.
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Mens de opererte gikk strømmen, da må man bare vente
til den kommer tilbake. Her er en generator som slår inn når
bystrømmen går, så det er heldigvis ikke lenge å vente. En
gang i Jinka gikk strømmen mens jeg gjorde et keisersnitt, da
måtte jeg jo bare fortsette mens sykepleierne sprang etter
lommelykt. Det gikk bra med både mor og barn.
Vi fikk også gjort en
tilbakelegging av kolostomi
med hjelp av moderne
stiftemaskin. Det er fint å
kunne vise dr Chala og de
andre legene i utdanning her
Vegard og Eivind venter på at strømmen
prinsippene for bruk av slike
skal komme tilbake
moderne hjelpemidler som i
fremtiden vil bli mer og mer vanlig i bruk her i Etiopia.
På kvelden gikk vi ut for å se på fotballkamp. Sammen med noen av de
lokale legene fikk vi plass på i et overfylt lagerrom med to store lerreter der
det ble vist kampen mellom Manchester United og Barcelona. Stor stemning
selv om Manchester United tapte. Morsomt å oppleve hvor populær
Manchester United er også i Etiopia. Vi fikk selvfølgelig påpekt at den nye
manageren er norsk - og jeg har faktisk håndhilst på Ole Gunnar Solskjær
hjemme i Norge.

Kikkhullskirurgi i Soddo
Torsdag var det igjen duket for spenning på operasjonsstua. Sammen med Chala gjorde Vegard og jeg en
kikkhullkirurgisk fjerning av en galleblære. Det går lang tid mellom hver gang det gjøres kikkhullkirurgi her
- så det er ikke helt enkelt med utstyret. Vi prøvde tre
forskjellige skop før vi fikk ett greit bilde og måtte lete lenge
før vi fant porter vi kunne bruke.
Selv om vi bruke ca 4 timer på en operasjon som vi
hjemme hadde gjort på 45 minutter, så har det sin verdi å vise
de etiopiske legene her hvordan man gjør dette med
kikkhullskirurgiske prinsipper. Det gjør at legene får en bedre
forståelse av anatomien og de vil kunne gjøre tryggere åpne
operasjoner. Operasjonen gikk bra og pasienten ble utskrevet
etter to dager. Det er svært vanskelig å få tidligere
utskrivninger her, hjemme hadde nok pasienten vært ute etter
ett døgn
På torsdagen opererte jeg også en liten gutt som hadde falt
og fått en mur over seg. Det endte med at endetarmen ble revet
av og han fikk bruddskader i bekkenet og låret. Han ble operert
når han ble lagt inn for en ukes tid siden, da ble det laget stomi
og endetarmen tatt ned og festet, men lukkemusklene var det
ikke mulig å identifisere. Nå, etter undersøkelse i narkose
dagen før, fikk jeg sydd noe av lukkemuskelen sammen. Men
mye var skadet. Så får vi håpe og be om et godt resultat.
I Etiopia er man generell kirurg, vi har vært innom flere
spesialiteter i løpet av denne uken. Vegard fikk her være
urolog sammen med Chala og operere en pasient som hadde
reist i 6 dager før han kom frem til sykehuset med en testikkel
som måtte fjernes.
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Brystkirurgi igjen - og det er helg
Fredagen var det igjen brystkirurgi. Denne gangen var det en kvinne som
for 5 måneder siden kom til sykehuset med en liten svulst som ble diagnostisert
som kreft. Hun kom ikke tilbake til operasjon - før nå. Brystet og armhulen
var gjennomsatt av svulst og spredning. Det var spredning til fjerne lymfeknuter
- så ingen håp om å bli frisk. Vår plan var å fjerne brystet og eggstokkene, men
la lymfeknutene i armhulene være igjen. Dette gjør vi for å få lokal kontroll
over en svulst som allerede hadde laget et stygt sår.
Det er trist når pasienter
kommer
for
sendt
til
operasjon, men dagen før
operasjonen hadde både hun
og familen tatt imot Jesus som
sin frelser. Noen ganger kan vi
Vi lukker etter fjerning av bryst
helbrede pasienten, ofte kan vi
lindre smerter, alltid kan vi
trøste - og som her i Soddo, dele det gode påskebudskapet med
pasientene! Se denne nydelige videoen om tankegangen som
driver de ansatte her.
For tredje gang har vi hatt middag med assistentlegene og
Olafs hjelpere her i Soddo. Vi var ti stykker til bords, og fikk
god hjelp av Toro til å lage middagen. Det er mulig det ble noe
språkelig misforståelse når jeg skulle be hushjelpen kjøpe
kjøttdeig, vi fikk i hvertfall biff, men det var store dypfrosnse
stykker. Stykkene ble hakket opp i små biter, blandt i
gryteretten og servert med stor suksess. Det er flott å møtes litt
utenfor sykehuset og bli bedre kjent med hverandre. I løpet av
årene i Etiopia har jeg blitt kjent med mange etiopiske kirurger
og gleder meg til å kunne besøke dem rundt omkring i landet
i årene som kommer.
I løpet av helgen fikk jeg også en fin samtale med Abenezer som er førsteårs assistentlege her. Han har et
varmt hjerte som banker for folket i Sør-Omo. Det er området der Jinka ligger, omgitt av 16 forskjellige
stammefolk. Allerede har han vært på medisinske hjelpeturer til området, og planlegger flere. Sammen med
medstudenter driver han en liten organisasjon som sender helsepersonell ned til området og tilbyr gratis
medisinsk behandling. De støtter også lokale evangelister som reiser rundt. Disse
unge etiopierne samler inn av egne midler for å drive arbeidet uten støtte fra
myndighetene eller utenlandske organsiasjoner. Abenezers varme hjerte viser seg
også på en annen måte, mens han jobbet på et lite sykehus ble det funnet en liten
nyfødt jente. Hun lå lenge på intensiv avdelingen før hun kom seg, men ingen klarte
å finne foreldrene. Jenta ble
frigitt for adopsjon og Abenezer
adopterte henne.
I helgen reiste Olaf, Eivind
og Vegard til Arba Minch. Der
fikk de sett litt av byen og
området rundt, og Vegard spilte
for Soddo Christian Hospital FC
team mot et lag fra Arba Minch.
Han spilte en hel omgang, fikk
flere sjanser - men scoret
dessverre ikke. Det ble 0 - 0.
Gutta koser seg i Arba Minch
www.tesfa-hope.org
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Det var en stor opplevelse, for første gang stiller Tesfa teamet med en
fotballspiller til Soddo Christian Hospital FC team.
Mens gutta koste seg i Arba Minch hadde jeg vakt. Helgen var relativt
rolig, jeg fikk med meg en felles middag på lørdag og svensk
fødselsdagsselskap på søndag. Her er en svensk infeksjonsmedisiner med
kone og barn.
På søndag kveld kom det inn ett
lite barn som hadde vært i en ulykke.
Barnet var kritisk skadet og ligger
nå på intensivavdelingen. Vi fikk
lagt dren inn til lungen som hadde
klappet sammen.

Abenezer sjekker røntgenbilde etter
thoraxdren

Michelle (amerikanske lege) og
Abenezer sammen flere etiopiske
sykepleiere gjorde en kjempeinnsats Tesfas fotball håp på banen i
for å forsøke å stabilisere barnet. Nå Arba Minch
kan vi bare håpe og be.
Så på denne palmesøndagen hilser jeg med Lukas 19:38 og ønsker
alle hjemme en god påske.
I morgen reiser vi videre til Addis.

Abenezer sjekker røntgenbilde etter
thoraxdren

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
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