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Utdanner kirurger i Malawi
Trafikkulykker er en enorm belastning på helsevesenet i Malawi. UiB deltar 
nå i et samarbeidsprosjekt for å utdanne kirurger hjemme i deres eget land.

Sven Young må skynde seg til

bake til et konsultasjonsrom 

ved Kamuzu Central Hospital 

i Malawis hovedstad Lilongwe. En 

bekymret kvinne har med seg et lite 

barn med smerter i ryggen.

Den norske kirurgen ser på rønt

genbilder av barnet før han konsulte

rer med et par lokale assistenter. Han 

vil ikke umiddelbart stille diagnose og 

får assistentene til å berolige kvinnen. 

Deretter bruker han smarttelefonen 

sin og fotograferer røntgenbildet.

– Jeg tar det med på en legekon

gress jeg skal på i morgen. Der kan 

jeg diskutere det med en kollega, 

forklarer Young og viser hvordan 

moderne teknologi er til hjelp også 

i et lutfattig land som Malawi.

Ny teknologi til tross, den delen 

av sykehuset hvor kirurgene har sine 

sengeposter og operasjonsstuer er 

fra 1977. Men nå er forfallet tydelig 

og idealister som Young og andre 

kjemper for å hjelpe innbyggerne i 

millionbyen Lilongwe på et skolisse

budsjett.

Utdannet lokale spesialister
Siden 2008 har Young bodd i Ma

lawi i flere perioder, som del av et 

samarbeid mellom Haukeland Uni

versitetssykehus og Kamuzu Central 

Hospital i Lilongwe innen kirurgi/

ortopedi. Prosjektet ble drevet av 

Young, professor Asgaut Viste ved 

Klinisk institutt 1 og sykepleier Anne 

Mette Koch, alle ved Haukeland Uni

versitetssykehus.

– Målet med prosjektet var å bedre 

kvaliteten og øke kapasiteten på den 

kirurgiske behandlingen ved sen

tralsykehuset i Lilongwe. Derfor har 

vi jobbet for å utdanne flere lokale 

spesialister hjemme i Malawi og 

lære opp flere operasjonssykepleiere, 

forteller Young.

Men i februar 2014 var det slutt på 

finansieringen, samtidig som Young 

så behovet for å videreføre prosjektet 

i en eller annen form.

– I første omgang fikk vi midler 

for to år. Etter dette måtte vi søke en 

ny instans. Da fikk vi støtte for tre 

nye år, men dette er en altfor kort 

tidshorisont til å bygge opp et bære

kraftig kirurgimiljø i et land med et 

så underfinansiert helsevesen som 

Malawi, forklarer han.

Knuser myter om kirurgi
Så dukket muligheten til å søke 

NORHEDmidler opp (se FAKTA). 

Nå har Young fått støtte i fem nye 

år. Mye takket være sin tilknytning 

til Universitetet i Bergen, der han 

tok doktorgraden i januar 2014. Av

handlingen hans handler da også 

om kirurgisk bruddbehandling i la

vinntektsland.

– Det er en overraskende godt 

innarbeidet myte at det er større 

behov for å behandle og forebygge 

smittsomme sykdommer enn skader 

i fattige land, sier han og legger til 

at en annen myte er at det i disse 

landene blir mange infeksjoner etter 

operasjoner.

Myter som dette hindrer innføring 

av moderne kirurgisk skadebehand

ling i land som Malawi.

– I Malawi behandles fortsatt folk 

som har brukket lårbeinet med strekk 

og langvarig sengeleie. Dette er en 

behandlingsform vi forlot i Vesten 

for over 50 år siden, sier kirurgen.

Men det viser seg at infeksjons

ratene slett ikke er så mye høyere 

i Malawi enn i rike land, selv med 
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NORHED
• Norsk program for kapasitetsbygging 

innen høyere utdanning og forskning 
for utvikling.

• Finansiert av NORAD.

• 46 samarbeidsprosjekter mellom 
universiteter i lav- og mellominntektsland 
og norske utdanningsinstitusjoner mottar 
støtte de neste fem årene.

• 12 av 16 NORHED-prosjektland er i Afrika 
sør for Sahara.

• UiB deltar i 11 ulike NORHED-prosjekter; 
de fleste med partnere i Afrika, men også 
noen med partnere i Asia.

• Kirurg Sven Young er UiBs kontaktperson 
for NORHED-prosjektet Capacity-building 
in postgraduate surgical training 
and research in Malawi. Haukeland 
Universitetssykehus er også partner.

• Vertsinstitusjon for prosjektet er College 
of Medicine ved University of Malawi. 
I tillegg er de malawiske sykehusene 
Kamuzu Central Hospital i Lilongwe 
og Queen Elizabeth Central Hospital i 
Blantyre med i prosjektet.

• Leger i spesialisering (LIS) i prosjektet 
vil utføre en del av praksisen sin ved 
Christian Medical College i den indiske 
byen Vellore.
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 «  Vi vil at prosjektet  
 vårt i Malawi skal bli  

 bærekraftig i fremtiden,  
 uten vestlig hjelp.  » 

sCeNeR FRA eT sYkeHUs: Den unge mannen (øverst) brakk foten etter et overfall og ligger 
nå i femte uken i strekk på sykehuset, en typisk «gammeldags» behandlingsmetode som 
fortsatt er utbredt i afrikanske land. Kirurgen Sven Young har hatt flere opphold ved Kamuzu 
Central Hospital i Malawi de siste syv årene. På bildet i midten bruker han smarttelefonen for 
å fotografere et røntgenbilde, som han vil diskutere med en kollega i en annen by. På bildet 
nederst konsulterer Young en mor med et spedbarn, som muligens har fått en bruddskade, 
etter å ha studert et røntgenbilde av barnet.

flere alvorlige skader, få ressurser 

og dårlig infrastruktur.

– Fare for infeksjon kan ikke bru

kes som et argument mot å innføre 

kirurgisk behandling av brudd i lav

inntektsland, mener Young.

Han peker på at ulykker i trafik

ken er den hyppigste årsak til død 

blant unge mennesker i verden; mer 

hyppig enn velkjente epidemiske 

sykdommer som HIV/AIDS, malaria 

og tuberkulose. For hver person som 

dør i trafikken blir 3 til 10 invalide 

for livet.

I fattige land finnes det heller ikke 

noe sosialvesen som kan ta vare på de 

som ikke kan jobbe. Det er en sikker 

oppskrift på enda dypere fattigdom og 

er et voksende problem fra år til år i 

mange lav og mellominntektsland.

Bærekraftig i fremtiden
– Vi er opptatt av at det vi gjør i Mala

wi skal være bærekraftig i fremtiden 

uten vår hjelp. Derfor er vi involvert 

i alt fra forebyggende tiltak, som 

å distribuere reflekser til folk, til å 

utdanne flere malawiske spesialister 

innen kirurgi og å videreutdanne 

sykepleiere, sier Young.

Han håper også at NORHEDpro

sjektet kan bidra til å åpne dørene 

for finansiering av det han håper 

skal bidra til fremtidens helsevesen 

i Malawi: En grundig modernisering 

av Kamuzu Central Hospital.

– Drømmen vår er å kunne bygge 

en helt moderne ortopedisk fløy med 

de fleste fasiliteter som et moderne 

sykehus forventes å ha. I dag reiser 

de rikeste i Malawi til SørAfrika for 

selv de minste operasjoner. Hvis vi 

kunne tilby bedre fasiliteter her på 

sykehuset kunne vi generere inn

tekter til sykehuset og var mindre 

avhengig av almisser til utstyr og 

drift. Da kunne vi lønne de alt for 

få helsearbeiderne våre bedre, sier 

Young og legger til at det å kunne tilby 

private helsetjenester til den lokale 

eliten i hjemlandet er viktig også for 

den faglige prestisjen i Malawi.

– Det er nesten umulig for mala

wiske leger å leve på lønnen de får 

ved de offentlige sykehusene. De 

trenger alternative inntektskilder 

dersom arbeidet for å bygge et mer 

bærekraftig helsevesen skal lykkes 

på lang sikt. 

Sven Young, spesiallege, Klinisk institutt 1, UiB. Her avbildet 
på sitt kontor ved Kamuzu Central Hospital, Lilongwe, Malawi.
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