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Å redde liv ved fødselen: Nå er tiden inne!
Første desember lanserte HDI et pilotprosjekt i Bankilare, Niger. Målet er å raskt redusere dødsfall under fødsel og     
forebygge fødselsfistel, ved at kvinner som trenger det får keisersnitt. Fire års arbeid begynte derved å bevege seg fra  
“tegnebrettet.”  

Når fødselen er blokkert blir det en rekke forferdelige følger. Som regel dør barnet, og moren, dersom hun overlever, får 
ofte fødselsfistel, en byrde hun må utholde hele livet med mindre hun opereres.

Mens kirurgi i økende grad finnes for å behandle kvinner med fødselsfistel, er forebygging det aller beste. 

Gift som barn flytter mange tenåringer 
til ektemannens familie og blir gravide 
snart etter de begynner å menstruere, 
før bekkenet er voksent nok til å føde. 
Blokkerte fødsler som varer i dagevis 
fører nesten alltid til dødfødsel. Også 
moren dør altfor ofte.  Kvinner som 
overlever får gjerne en fistel - et hull i 
skjedeveggen som kommer pga det 

langvarige trykket fra barnets hode mot  
bekkenbunnen. En større eller mindre del av skjedevevet 
dør etter den langvarige avklemmingen. 

Mange kvinner med fødselsfistel vises bort fra hjemmet 
og ektefelle pga lekkasjen og den konstante, gjennom-
trengende lukten av urin og/eller avføring. Hun utsettes 
for livslang stigmatisering, ekskludering, og garantert, 
permanent forverret fattigdom om ikke hullet repareres.  

Solen må ALDRI gå ned to ganger over en kvinne i    
fødsel. Og alle kan diagnostisere solnedgang like sikkert 
som en hver professor i medisin. 

Dette er grunnlaget for verdens første landsbybaserte 
prosjekt for raskt å forebygge fistel og kvinners død under 
fødsel. Kvinner som trenger det skal få keisersnitt tids 
nok til å redde deres liv og verdighet. 

Du finner mer informasjon og tidligere nyhetsbrev på 
våre nettsider: www.hdi.no. 

Hittil har HDI: 
• Sikret internasjonal enighet om at den foreslåtte 

tilnærmingen er verd å prøve
• Lansert et pilotprosjekt for 292 landsbyer med  

anslagsvis 90,000 -100,000 mennesker, sammen 
med Nigers politiske og administrative ledelse

• Introdusert flere enn 150 tradisjonelle og reli-
giøse ledere til prosjektet med 1-dags opplæring

• Lært opp 16 veiledere (sykepleiere og andre 
helse-arbeidere) fra 15 lokale helseposter 

• Organisert rekruttering av ca. 600 frivillige, en 
kvinne og en mann fra hver landsby

• Forberedt 3-dagers opplæring i januar 2008 for 
de 600 frivillige

• Organisert et spesielt telefonnummer som skal 
brukes for å ringe etter sykebil, og 2-veis kom-
munikasjon så ambulansen kan være i kontakt 
med sykehuset og helsepostene. 

• Organisert et kommunikasjonssystem for alle 
helsepostene i området. 

Fordelene ved prosjektet vil begynne så snart de frivillige 
er tilbake i sine landsbyer etter opplæringen i januar.   

Kvinner i disse kulturene kan dø like ved et sykehus.
Dersom ektefellen er borte i anledning sessongarbeid i 
landbruket og således utilgjengelig for å kunne gi sin til-
latelse, taes normalt ingen avgjørelse som kunne koste 
penger. I ett land døde en kvinne selv om hennes bolig og 
sykehuset faktisk hadde felles yttervegg, fordi ektefellen 
ikke var hjemme og derfor ikke kunne si at hun burde 
bringes inn i sykehuset.

Med andre ord, tilgjengelighet er ikke nok. Man trenger et 
system som virker! Og det har vi - et system som har vist 
sin verdi under de vanskeligste forhold ved utryddelse av 
sykdommen guineaorm.  

Fordi svangerskap tar tid, kan frivillige snakke med den 
gravide kvinnen, ektefellen og familien, for å be om    
tillatelse til evakuering hvis det skulle bli nødvendig.   

Kan dette virkelig fungere?  Ja.  Man venter minst 75% 
reduksjon i de dødsfall som skyldes blokkert fødsel før 
det er gått to år.  Og antallet nye fistulatilfeller bør       
reduseres med over 50% i den samme perioden.

Hva nå? Prosjektet skal være igang innen slutten av 
januar når alle de frivillige har fått opplæring. 



Vi beveger oss, m.a.o., fra planlegging til implementer-
ing. Det er ennå mye som må gjøres, men HDI jobber 
resolutt for å redde liv blant kvinner og barn og forebygge 
fødselsfistel.

NULL guineaorm t.o.m. november i alle 
HDI-støttede land, unntatt to

HDI har arbeidet for utryddelse av sykdommen 
guineaorm i 17 år. Da vi startet var 20 land og anslagsvis 
3,5 millioner mennesker affisert. 

Sykdommen innebærer mark på en meters lengde som 
kommer ut gjennom huden ett år etter inntaket av infisert 
vann. Har en først drukket vann med larvene er der ingen 
behandling. Men den årlige re-infeksjonen kan lett fore-
bygges, bl.a. ved å filtrere vann gjennom tettvevd tøy. 

Nå er alle unntatt fem land befridd for sykdommen. Og 
bare fire av disse hadde flere enn 11 tilfeller i 2007. 

Eksport av sykdommen fra Ghana og Sudan utgjør     
fortsatt en fare for naboene, selv om også begge disse 
rapporterer fremgang og bestreber seg på å beskytte    
nabolandene. 

Blant de største prosjektene som vi har hatt i disse årene 
var det HDI-initierte samarbeidet med Norsk Hydros 
petrokjemidivisjon Hydro Polymers, Kirkens Nødhjelp, 
og The Carter Center i USA, som resulterte i at 9 mil-
lioner sugerørsfiltre ble laget og distribuert på begge sider 
av frontlinjene i borgerkrigen som da pågikk i Sudan. 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon i 2003 ga oss    
deretter mulighet til å forsyne 7 000 landsbyer med     
medisinvesker nok til å bandasjere, lindre, og redusere 
faren for spredning fra alle pasienter i Sudan, to år på rad. 

HDIs samarbeid med Tysklands Daimler Benz om      
produksjon av medisinskrin for Nigeria tidlig på ‘90-tallet  
medførte at UNICEF distribuerte slikt utstyr i landsbyer 
over hele Vestafrika gjennom mange år. 

Flere lært opp i LF-(elefantsyke) kirurgi 

HDI har vært med fra starten på 
den nå verdensomspennende 
bekjempelsen av denne mygg-
bårne parasittsykdommen som 
finnes i 83 land og affiserer 140 
millioner mennesker der 1 mil-
liard risikerer å bli infisert. 

HDIs vellykkede NORAD-
støttede West African LF Morbidity Project (Vestafrikan-
ske LF behandlings prosjekt) forsetter å lære opp         
distriktskirurger og de som underviser i kirurgi.           
Afrikanske leger får normalt ikke gå på kurs for å lære 
nye teknikker. Prosjektet tar mål av seg til å bringe den 
forbedrede, WHO-støttede metoden til flest mulig land, til 
fordel for menn som kan ha enorme ansamlinger av 
væske i pungen.  

I august rapporterte HDI fra en evaluering av kirurgi-
prosjektets første par år. Evalueringen ble finansiert av 
Bill and Melinda Gates Foundation / Verdensbanken. 

92,4% av pasienter som ble etterundersøkt i Ghana     
rapporterte “meget høy tilfredshet” med operasjonen. 

HDI har likevel tatt skritt for å sikre pasientene mot    
uakseptablet hyppige postoperative infeksjoner, som  oft-
est milde men tidvis katastrofale. De oppsto der hvor an-
tibiotika og andre elementer av metoden ikke ble   gjen-
nomført som foreskrevet. 

HDI synes kontroll av kvalitet og evaluering av kliniske 
resultater  er viktig. Prosjektet søker å sikre adekvat    
behandling til pasienter, også i fjerne deler av utviklings-
land. Etisk er dette spesielt nødvendig når en tilbyr be-
handling som ledd i et organisert, nasjonalt program for 
permanent å eliminere en sykdom.   

Du finner mer informasjon om HDI (Health & Development International) på www.hdi.no. 
Du kan også kontakte:
Dr. Anders R. Seim, HDI-Norge, Svestadvn. 27, 1458 Fjellstrand, Tel:  +47-6691 0022, Fax: +47-6691 9416, epost: anders@hdi.no    

HDI’s arbeid når millioner, selv om dets årlige budsjett fortsatt er under $500,000. 

Vil du støtte arbeidet?  

HDI-Norge. Kontonr. 7056.05.58617. Org.nr. 986 761 950   Bidrag mellom kr. 600 og 12.000 gir rett til skattefradrag. 

   
                            Tiden er inne til å forhindre disse tragediene.


