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AFRIKA

KENYANSKE RADIOGRAFER PÅ
MR OPLÆRING I VEJLE 2007
– HVOR BLEV DE AF?
I 2007 modtog overlæge Finn Mathiesen fra røntgenafdelingen i Vejle et rejselegat for sit store arbejde
som webmaster for Dansk Radiologisk Selskab i over 10 år. På sin efterfølgende studierejse besøgte
Finn blandt andet Kenyas største universitetshospital, Jomo Kenyatta National Hospital i Nairobi, som
har radiografuddannelse for det meste af Østafrika.

Af forskningsradiograf Malene Roland Pedersen Vejle Røntgenafdelingen – del af Sygehus Lillebælt.

SYGEHUSET HAVDE NETOP fået leveret og
installeret Kenyas første offentlige MR scanner. Desværre var pengene til uddannelse
forsvundet, så radiograferne var ikke blevet oplært i at MR skanne, og derfor kunne
de heller ikke betjene scanneren. Så nu stod
Kenyas første MR skanner ubrugelig hen.
Tilfældigvis havde Vejle røntgenafdeling 2 MR
scannere af denne model fra Philips, og Finn

inviterede derfor afdelingen i Nairobi til at
sende 2 kenyanske radiografer på et 14-dages oplæringsforløb i Vejle.
DET BLEV RADIOGRAFERNE Veronica Njagi
og Jedidah Atiti som rejste på 14 dages MR
oplæring i 2008. Vejle sygehus havde doneret
kost og logi under opholdet, uddannelsen var
naturligvis gratis, mens rejsen til Danmark

Kenya
Der er 44 millioner
indbyggere i Kenya,
fordelt på forskellige
stammer. Landet har
et areal på 582.646
km2. Hovedstaden er
Nairobi, hvor der bor
lidt over 2 millioner
mennesker. Der tales
Swahili og Engelsk.
Karen Blixen boede i
Kenya, som dengang
var en del af Britisk
Østafrika, fra 1914 til
1931. Britisk Østafrika
blev omdøbt til Kenya i
1919. Landet grænser
op til Etiopien, Somalia,
Sydsudan, Tanzania og
Uganda.

6 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2016

2015 Nairobi MR hold: Her ses Veronica Niagi og Jedida Atiti (th) i 2015, sammen med den ledende overlæge Dr. Nyabanda. Begge har efter opholdet i Vejle haft en spændende karriere. Veronica er i dag blevet
chef for MR radiograf uddannelsen i Kenya, hvor også nabo landene sender studerende til for at blive radiografer. Jedidah har en passion for den klaustrofobiske patient, og har taget en psykologi overbygning.

2008 marts MR vejle: Her ses radiograferne Veronica Niagi og Jedida Atiti underoplæring af bl.a.
radiograf Jens Thagaard.

2007 okt Nairobi MR: Her ses den nyligt installerede MR skanner.

blev betalt af Kenyatta National Hospital.
Efter de 14 dages oplæring fik Veronica og Jedidah et USB-stik med alle Vejles protokoller
med hjem til Nairobi. Hjemme kunne de så selv
udvikle og optimere på protokollerne, så de
passede bedre med de aktuelle behov i Kenya.
Alle vejledningerne til Vejle protokollerne var
blevet oversat til engelsk under oplæringen.
I WEEKENDEN BLEV der sørget godt for
Veronica og Jedidah, idet både Finn Mathiesen og Jens Thagaard tog sig af de Kenyanske
radiografers fritid. Finn kørte dem bl.a. op for
at se Jyllandsposten i Århus, hvor hans bror
arbejdede (det var midt under Muhammed krisen). Det blev også til et kaffe-besøg hos hans
forældre, for at vise dem, hvordan vi danskere
bor. Kikuyerne er meget traditionelle, og anser
den ældste mand i familien som klanlederen,

som skal behandles med den dybeste respekt.
Så de var meget beærede og overraskede over,
at de fik lejlighed til at hilse på Finns far – altså
selveste klanlederen.
I 2015 REJSTE Finn Mathiesen igen til Kenya
for at opsætte et par ultralydssapparater på
et lille lokalt sygehus. På vejen besøgte han igen
de 2 radiografer Veronica og Jedidah i Nairobi.
MR scanneren fungerer i bedste velgående. Alle
de lånte protokoller fra Vejle var blevet udviklet
og tilpasset de Kenyanske forhold. Efter opholdet i Vejle gik Veronica og Jedidah i gang med at
oplære radiografer i at betjene MR skanneren
i Kenya. Begge radiografer er i dag i gang med
spændende karrierer. Veronica er blevet chef for
Østafrikas MR radiografuddannelse, og Jedidiah
har videreuddannet sig indenfor psykologi, da
hendes passion er patienter med klaustrofobi.

Serviceaftaler med
leverandører
Afrika er et stort kontinent, som
plages af krige, dårlig infrastruktur,
kaotisk ledelse og manglede strømforsyning. Så det kan være svært (og
dyrt) for leverandørerne, at opretholde serviceorganisationer i alle
landene. Derfor har Afrika tidligere
været skarp opdelt imellem leverandørerne. Østafrika var primært
Phillips land (derfor fik Kenya en
MR skanner fra Phillips), Vestafrika
var primært Siemens land, Franske
firmaer tog sig af Nordafrika og alle
kæmpede om Sydafrika, hvor der var
penge og organisation.

Nanyuki

Nanyuki
Nairobi

Byen ligger lige ved Mount Kenya,

privat hospital. Der ydes offentlig

ser. Der er et enkelt røntgenrum,

som er Kenyas mest kendte

tilskud på ca. 75 kr. pr. dag pr.

hvor en undersøgelse koster

landemærke, og som landet er

Patient. Hospitalets økonomi

50 kroner for fattige, 75 kr. for

opkaldt efter. Landevejen A2

fungerer primært ved at de

almindelige borgere (2009 priser).

løber igennem byen, som både

lokale erhvervsdrivende betaler

har en lufthavn og en jernban-

private bidrag og donationer, og

Nanyuki hospital, er et regerings-

estation. Der bor næsten 40.000

sender så også deres ansatte til

drevet distriktssygehus som har

indbyggere i Nanyuki. Der er 2

behandling.

140 sengepladser. Her koster
det også penge at blive rønt-

hospitaler i byen.
Mombasa

Nanyuki Cottage Hospital, er et

I 2009 var det 32 sengepladser

genundersøgt, dog er priserne

og en børneafdeling med 10 plad-

her lavere.
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AFRIKA

ULTRALYD
TIL AFRIKA
I 1985 havde mindre end 2/3 af jordens befolkning adgang til basal
radiologi. WHO udviklede derfor et basalt røntgenudstyr til brug i ulandene. 10 år efter var det stort set ikke kommet i drift nogle steder, så
derfor blev det på International Society of Radiology (IRS) kongressen
i Beijing i 1996 besluttet, at udvikle et WHO trænings-program, som
skulle støtte adgang til basal radiologi i 3. verdens lande.

Af Forskningsradiograf Malene Roland Pedersen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus – del af Sygehus Lillebælt.

PROJEKTET BESTOD AF
3 DELELEMENTER:
WHO havde fremstillet et meget simpelt
røntgenudstyr, som var utroligt billigt at
indkøbe, da det bestod af en kasse med en
generator med tilhørende røntgenrør, og
derefter kunne der bygges et stativ og et
bord af de materialer som lokal samfundet havde til rådighed. Systemet (Basis
Radiology System (BRS)) havde et stativ
med en fast afstand mellem rør og film,
og der var kun meget få kV indstillinger.
Det betød, at for at kunne betjene dette
udstyr skulle personalet slå eksponeringstiden op i tabel, ud fra den aktuelle
anatomisk legemsdel samt forholde sig til
om det var en ”tyk/tynd” patient.
De radiografer som har arbejdet med film,
erindre sikkert at temperaturen i en frem-

Røntgen pult. Bemærk den lidt bekymrede
tekst ” do not consider these mAs values”.
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kalder har betydning for det endelige
resultat af røntgenbilleder. I ulande kan
det være utroligt svært at kontrollere
denne proces uden adgang til opvarmning eller afkøling. Derfor var den eneste
parameter i Basis Radiology Systems
fremkalderproces en tidstabel – hvor
personalet målte den faktiske fremkaldertemperatur, inden man gik i gang
med at fremkalde billederne. Det vil sige,
at fremkalder-tiden kunne være meget
varierende i løbet af en arbejdsdag.
Andet step, var at uddanne ikke-radiografisk personale til at betjene dette
system, idet antallet af uddannede
radiografer på daværende tidspunkt
var meget få, især de tyndt befolkede
områder i Afrika. Derfor opstartede
projektet ”Train-the-trainer” – hvor
personale blev oplært i at benytte
eksponerings- og fremkaldermanualen. Det oplærte personale kunne så
rejse hjem til deres lokale hospital, og
begynde oplæringen af andre lokale
kollegaer osv. ”Train-the-trainer” skulle
udgå fra ”WHO centers-of-excellence”
i henholdsvis Nairobi i Kenya og i Dhaka i
Bangladesh.
Tredje step var at udarbejde lærebøger
til tolkning af de mest almindelige diag-

noser indenfor radiologi for almindeligt
sundhedspersonale i lokal områderne.
I 2007 BLEV Overlæge Finn Mathiesen
tildelt James Polacks rejselegat af Dansk
Radiologisk selskab, for at have grundlagt
DRS hjemmeside og fungeret som webmaster i mere end 10 år. Finn Mathiesen havde
som DRS repræsentant i ISR deltaget i
mødet i Beijing i 1996, og han besluttede
at bruge legatet til at følge op på, hvordan
det var gået med Basis Radiology System
projektet, og via WHO fik han aftalt et studiebesøg i Nairobi i Kenya.
DESVÆRRE VAR BASIS Radiology Systemet ikke, som først antaget, en bragende
succes – i hvert fald ikke på det afrikanske kontinent. Dette skyldes nok primært
at der i Kenya var begyndt at komme
uddannede radiografer på mange af de
mindre sygehuse i hele landet. Kenya uddannede ca. 100 radiografer årligt i 2007.
Derudover var der opstået en fagpolitisk
modstand ved at uddanne amatører til
at betjene røntgenudstyr. Desuden var
udstyret dårligt afskærmet, og opfyldte
derfor ikke de helt basale krav til god
strålehygiejne. Derfor besluttede Finn
Mathiesen sig til at besøge nogle af de
små sygehuse fra den primære sundhedssektor, for at se hvad de brugte i

∆
Her ses
Finn
Mathiesen
i 2007 på
besøg i
Kikuyu Hospital, sammen med
sundhedspersonale
som begge
tilhører
Kikuyu
stammen.

Oplæringen af
personalet i ultralydsskanning.

stedet for WHO´s Basic Radiology
System.
FINN MATHIESEN HAVDE på rejsen til
Kenya mødt piloten Jamie Roberts fra
Tropic Air Kenya, der havde inviterede Finn
Mathiesen til at besøge Nanyuki, som ligger tæt ved ækvator ved foden af Mount
Kenya (som landet er opkaldt efter), og
der besøge de lokale hospitaler.
BYEN HAVDE 2 sygehuse – et offentligt og
et andelsdrevet – begge havde røntgenrum med brugt vestligt udstyr. Byen ligger
ved hovedlandevejen mellem Ethiopien og
hovedstaden Nairobi, og de oplever at der
ofte ankommer trafikofre til behandling,
men ingen af sygehusene havde ultralydsskannere. Et ultralydsapparat ville være
meget brugbart i Afrika, som ofte plages
af strømnedbrydelser, så både pris, service og strømforsyning gør det svært at
drive CT skannere. Ultralydsapparater
behøver derimod ikke gentagne kalibreringer, og kræver kun at man støvsuger
blæseren jævnligt. Er der strømafbrydelser, kan man sætte ultralydsapparatet til

∆
Her ses de 2
ultralyds apparater på sidste
del af rejsen,
hvor de skal køres 100 km i en
mini lastbil ind
til hospitalet.

en dieselgenerator eller et backup batteri. Derfor vil en ultralydsskanner være
nem at installere, og kan hurtigt besvare
livsvigtige spørgsmål, når der er en kritisk
situation, som f.eks. vender babyens hoved nedad, sidder placenta korrekt for en
normal fødsel eller skal der ske et kejser
snit, er der indre blødninger ved trauma
osv. Finn Mathiesen lovede derfor andelssygehuset, at han ville hjælpe dem med at
finde noget brugt ultralydsudstyr, når han
kom hjem til Danmark.
MEN, DET VAR desværre ikke så let at
finde brugte ultralydsapparater. Typisk
indgår de gamle ultralydsapparater i
handlen ved indkøb af nyt udstyr. Så der
var ingen, der havde ældre ultralydsapparaturer stående på sygehuset. Producenterne gemmer desværre heller ikke
deres gamle apparater, og der var ingen
som havde lyst til at donore et nyt til hospitalet i Kenya. Så der skulle komme til at
gå 8 år inden Finn Mathiesen kunne indfri
sit løfte, om hjælpe med at skaffe et ultralydsapparat til Nanyuki hospitalet.
I FORÅRET 2015 blev Finn Mathiesen kontaktet af teknisk afdeling, som har fundet
flere ældre ultralydsapparaturer på loftet.
Teknisk afdeling kunne godt bruge pladsen, så derfor ville de gerne vide om det
var røntgenafdelingens apparaturer. Det
vidste sig, at apparaturerne var indkøbt
for forskningsmidler for en del år siden i
forbindelse med flere Ph.d. projekter, som
var blevet afsluttet for år tilbage. Apparaturerne var for længst afskrevet, og
ingen havde brug for dem mere. Det eneste

problem var at transducerne var små højfrekvente prober brugt til forskning inden
for meget specifikke emner f.eks. ultralyd af
led hos rheumatologiske patienter. Det, der
var brug for på det afrikanske hospital, var
abdominale transducerer i almindelig abdominal og obsterisk diagnostik. Det lykkedes
desværre kun at finde abdominale transducere til 2 af de 5 udstyr, så de afsendte
Ultralyds apparater til Afrika blev:
- Toshiba Nemio 20 fra 2002, med en 3.5
Mhz abdominal probe samt to små 12
MHz transducers
- Hitachi EUB 7500 fra 2004, med en 3.5
MHZ abdominal probe.
DE 2 ULTRALYDSSKANNERE blev pakket
forsvarligt sammen til den lange rejse og
fragtet til Kenya. Jamie Roberts, som er
pilot og ejer af firmaet Tropic Air Kenya,
betalte for fragten mellem Danmark og
Kenya.
FINN MATHIESEN REJSTE til Kenya sammen med de 2 ultralydsapparaturer (nu et
100 % egenfinansieret rejseophold), hvor
han ligeledes stod for oplæring af personalet i at ultralydsskanne det mest basale
og livsnødvendige. Oplæringen skete over
3 dage. Den ene skanner blev placeret hos
fødeklinikken hos jordmødrene, og den anden skanner betjenes af en netop nyansat
sonograf/radiograf.
SYGEHUSET VAR MEGET taknemlige over
donationen fra Finn Mathiesen og Vejle
Sygehus, og vi håber meget at kunne finde
flere abdominale transducerer, så vi kan få
afsendt de sidste apparater.
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