
Addis Abeba 3. november 2012

Kjære venner

Vi er nå tilbake i Etiopia, omtrent ett år siden sist. Denne gangen er dessverre ikke Helen og
barna med, selv om alle hadde lyst. Heldigvis er Olaf Raundalen med, slik at vi er et godt team
sammen.

Før vi reiste hadde NRK Sørlandet ett lite intervju med oss, for de av dere som ikke har sett det,
finnes det på internett under NRK Sørlandet, distriktsnyheter tirsdag 30. oktober kl 18.40.

Vi har denne uken bodd på SIM gjestehuset like ved
Black Lion sykehuset. Det er bare en liten spasertur
over veien mellom alle biler, selgere, fotgjengere og
annet før vi kommer inn porten til sykehuset som
dekker et helt kvartal.

Dette er Etiopias største sykehus, det er
universitetssykehus med ansvar også for utdanning av
legestudenter og legespesialister.

Allerede på onsdag, samme dag som vi kom, var vi
innom Black Lion og snakket med et par av legene på

kirurgisk avdeling. Torsdag var jeg med på tre galleblære operasjoner utført med
kikkehullskirurgi, mens Olaf startet opp arbeid med å finne ut hva som var galt med autoklave
maskin, diatermi maskin og røntgen apperater.

Her har vi Olaf i full sving med diverse sykehusutstyr. I følge Olaf er det bare to ting han
mangler: ”manual and spareparts”. Her er det store utfordringer, men samtidig mulighet til
virkelig å bety en forskjell.

Den store forskjellen mellom mine og Olafs pasienter er at mens jeg fjerner det som er galt og
pasientene blir så friske, må Olaf både fjerne det som er galt og finne reservedeler, det er ikke
alltid så lett i Etiopia. Nå har han sammen med vedlikeholdsfolk ved sykehuset allerede bestilt
noen deler, så håper vi at delene er kommet før vi er tilbake i Addis om to uker.



Vi har også truffet dr Einar Eriksen som ble presentert i Stavanger Aftenblad i fin artikkel med
video nylig. Han har tanker om helsemisjonsarbeid i Etiopia som er spennende og som vi håper å
komme tilbake til senere. På kvelden var jeg med ham til MyungSung, det private koreanske
sykehuset.

Det er en kirurg ved Black Lion sykehuset som har begynt for ca 2
– 3 år siden med kikkehullskirurgi for galleblære. Dette gjør han
bra, og mitt håp er at vi kan få en god diskusjon om teknikk slik
at de kan gjøre dette enda bedre.

Videre har de en ferdighetslaboratorium her hvor vi kan øve på
teknikk og det håper jeg vi kan prøve på når Olaf og jeg kommer
tilbake fra Soddo om to uker. Da må vi også arbeide videre med
innføring av magetarm kirurgi spesialitet og undersøke mulighet
for kikkehulls kirurgi for tykktarms operasjoner. Allerede er de
norske spesialistreglene i magetarm kirurgi oversatt til engelsk,
bearbeidet til lokale forhold og sendt ut på høring blant
overlegene på avdelingen.

I morgen er planen at vi reiser til Soddo, bilen vi fikk låne viste
seg å dessverre trenge en større operasjon før friskmelding slik at
i dag (lørdag) vil vi forsøke å ordne annen transport.

I Soddo vil jeg gå inn i det kirurgiske teamet der, mens Olaf
allerede har en lang liste som venter på ham med ting som skal
gjøres. Soddo General Christian Hospital (www.soddo.org) er et
privat sykehus drevet av en amerikansk organisasjon med et
undervisningsprogram fra organisasjonen PAACS (www.paacs.org)
for utdanning av spesialister i generell kirurgi. Det er det samme
sykehuset vi var to uker på i fjor, og vi gleder oss til å komme
dit.

Med vennlig hilsen

Bjarte Tidemann Andersen og Olaf Raundalen

På grunn av dårlig internett forbindelse fikk jeg ikke sendt ut dette brevet i går på lørdag, slik
at jeg i dag på søndag kan fortelle at vi snart reiser til Soddo med bil kjørt av vår gamle venn
Gerrawork som nå har tatt seg permisjon fra arbeid som mekaniker ved Norsk Luthersk Misjons-
samband.


