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Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 15 medlemmer deltok. 
Dagens hovedtema var Leger uten grenser. Prosjekt i Sierra Leone ved Ane Nustad 
 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
Leger uten grenser ble stiftet i 1971 av en gruppe leger og journalister som hadde drevet med 

bistandsarbeid under Biafrakatastrofen i 1971. I dag driver organisasjonen bistandsarbeid i over 70 

land, først og fremst medisinsk arbeid, men og støttefunksjoner til dette. Mye av innsatsen er mot 

kolera, malaria, tuberkulose, andre tropesykdommer som f.eks. ebola, nå også mot covid -19. 

Organisasjonen er lite hierarkisk oppbygd. Den ønsker ikke å motta offentlige midler fordi den vil 

være uavhengig av stater. Mest aktivitet har den i Afrika, men jobber også i Latin-Amerika og Asia, 

f.eks. med hjelp til rohingyaene. 83% av ressursene til organisasjonen går til direkte feltarbeid. 

 

Sierra Leone har pent sagt en turbulent historie, med borgerkrig mellom 1991 og 2002. I 2014-16 

raste ebolaepidemien. Det er registrert bare 71 covidrelaterte dødsfall. (I deler av Afrika er tallet til 

nå lavere enn fryktet. Det blir spekulert om at fordi Afrika er så hjemsøkt av epidemier, så har de 

noen gode strategier mot smittsomme sykdommer.) Men dødeligheten er likevel stor pga malaria, 

meslinger, underernæring. Mødredødeligheten er 140 ganger større enn i Europa, og barnedøden 

tilsvarende. 

Leger uten grenser har et prosjekt i en region med ca 100.000 innbyggere som er sterkt hjemsøkt av 

sykdom og underernæring. Der har de anlagt et sykehus, Hangha hospital, bygd opp av moduler. 

Denne typen sykehus som er testet ut i Sør-Sudan. Modulene blir fraktet inn utenfra og satt sammen 

på stedet, en rask og rimelig byggemåte. 

Målgruppen er barn under fem år og mødre. Ved siden av selve sykehuset er det anlagt 

vannrensingsanlegg, solcelleanlegg og støttefunksjoner som apotek, vaskeri, steriliseringsrom og et 

opplæringssenter for helsearbeidere på forskjellige nivå. Det er akuttmottak og rom for lengre 

opphold der mor og barn kan komme seg og få tilført nok og riktig mat før de vender tilbake til det 

øvrige samfunnet. Sykehuset har også en isolasjonsavdeling. I området raser en epidemi av 

lassafeber, med symptomer som ligner på ebola, men som er noe mindre dødelig. 

I løpet av 2021 ferdigstilles en fødeavdeling. Med tanke på at sykehuset skal kunne driftes lokalt også 

i framtiden utvikler man videre opplæringssenteret med et MSF Academy (Médecins Sans 

Frontières). 

Dette er eksempel på et av over 460 prosjekter som en organisasjon med 30.000 ansatte for kortere 

eller lengre perioder, uten statlige midler får til. 
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