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OPERASJON: Her er Geir Hallan (t.v.) ved operasjonsbordet på Kamuzu Central Hospital i Malawi sammen med Sven Young. Han jobber får å få på 
plass et nytt traumesenter ved sykehuset. – Når du har vært med på å starte noe, må man være med å se det gjennom, sier Young. FOTO: VIBEKE RYDLAND

ENgASJERt: Geir Hallan (t.v.) har vært to ganger i Malawi og jobbet 
ved KCH. Sven Young har jobbet der de siste seks årene.

I Malawi blir skadde 
liggende i månedsvis 
på sykehus uten 
operasjon. Kirurg 
Sven Young har viet 
de siste seks årene til 
å hjelpe så mange som 
mulig av dem. 

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

HAUKELAND: Et besøk ved 
Kamuzu Central Hospital (KCH) 
i Malawi i 2007 gjorde sterkt 
inntrykk på ortopedisk kirurg 
Sven Young, som den gang job-
bet ved Haukeland sykehus.

– På sykehuset var avdelinger 
fylt opp av pasienter med alvor-
lige skader som ikke fikk skik-
kelig behandling fordi de ver-
ken har kirurger eller utstyr til å 
operere, forteller Young.

– Givende
I Malawi dør ifølge Young 3000 
til 4000 mennesker i trafikku-
lykker hvert år. I tillegg blir 
mellom 10  000 og 15  000 per-
manent skadet som følge av 
manglende moderne traume-
behandling. Tusenvis av barn 
og unge blir uføre fordi de ikke 
får behandling for medfødte 
misdannelser og infeksjoner.

Young ville hjelpe flere enn 
dem han rakk å operere som 
eneste kirurg under det første 
oppholdet ved KCH i Malawi.

– Jeg opplevde det som gi-
vende på en annen måte enn i 
Norge å jobbe der, forteller han.

For å få langvarig effekt ut av 
arbeidet har Haukeland støttet 
KCH i arbeidet med å opprette 
et utdanningsprogram for ki-
rurger. Nå håper Young å få på 
plass en traumeklinikk for å 
møte økningen i trafikkskader 
og øke sjansen for at kirurgene 
som utdannes blir værende.

I dag har KCH to ortopediske 
kirurger som skal dekke en be-
folkning på seks millioner. I lø-
pet av de seks årene Young har 
jobbet ved KCH, har en rekke 
norske kirurger og sykepleiere 
reist ned i perioder for å lære 

�� Haukeland støtter nytt traumesenter i Malawi

Brenner for å 
hjelpe flere

opp kirurger og helsepersonell.
– Vi holder på å utdanne tolv 

kirurger, hvorav to ortopediske 
kirurger. Seks av dem skal ta av-
gangseksamen i desember, for-
teller Young fornøyd.

Geir Hallan, seksjonsoverle-
ge ved ortopedisk avdeling ved 
Haukeland, er en av dem som 
har vært med å lære opp nye ki-
rurger. I løpet av to turer har 
han blant annet bistått ved 40 
hofteproteseoperasjoner. 

– I Malawi er snittalderen på 
disse pasientene cirka 40 år, 
mot 69 i Norge. Mange av dem 
kan knapt gå, men behand-
lingstilbudet er så å si null. I 
Norge settes det til sammenlig-
ning inn over 8000 hofteprote-

ser årlig. Jeg synes virkelig pen-
gene Helse Bergen bruker på 
dette er vel anvendte, sier han.

Til nå har det nye traumesen-
teret ved KCH fått løfter om 40 
millioner kroner i midler. 

–Vi trenger det tredoble for å 
kunne realisere det, sier Young.

Prosjektet i Malawi
 ■ Haukeland Universitetssykehus 

(HUS) har siden 2007 hatt et samar-
beid med Kamuzu Central Hospital 
(KCH) innen kirurgi/ortopedi.

 ■ Prosjektet har vært finansiert av 
Den Norske Ambassaden i Lilongwe 
og Fredskorpset. HUS og KCH har 
opprettet en nettside for å ta imot 
donasjoner til det nye ortopediske 
og nevrokirurgiske traumesenteret.

En gutt ble påkjørt ved et busstopp 
i Håkonshellaveien i Mathopen i 
går. Trafikksikkerheten ved stoppet 
har blitt kritisert før.

– Han skal ha gått ut i veien 
foran en buss som sto på et 
busstopp. Deretter ble han påkjørt 
av en bil, opplyser Hordaland 
politioperasjonssentral.

Det er meldt om at han skal ha 

fått skader i en fot. Det er uvisst om 
noe er brukket.

– Det var flere barn som gikk ut 
foran bussen da den sto i ro. 
Gutten har lettere skader og får 
hjelp av helsepersonell, sier 
operasjonsleder Morten Kronen i 
1345-tiden.

BA vet at foreldre har vært 
bekymret for dette busstoppet.

Det er ikke overgangsfelt fra 
holdeplassen og over veien. Det 
har skapt farlige situasjoner før. 
Naboer og foreldre fortviler.

– Det er veldig synd at det ikke 
er overgangsfelt fra dette 
busstoppet, sier Rong Zhang, 
representant for velforeningen 
Håkonshella brygge.

Gutt (10) påkjørt av en bil gikk 
gAlE: En 
ti år gam-
mel gutt 
ble skadet i 
en fot etter 
påkjørse-
len. FOTO: 
LESERBILDE


