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Det store bildet 
 
 
Det meste blir bedre for folk flest i verden 

 
Eks. barnedødeligheten halvert på 25 år. 
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Barnedødelighet 
• Barnedødeligheten er mer enn 

halvert siste 25 år, fra over 12 
mill i 1990 til 6 mill i 2015,  
 

• fra 90 pr 1000 levende fødte til 
43 pr 1000 levende fødte. 
 
 

• Dødelighet barn < 5 år, verden pr 1000 levende 
fødte 1990 - 2015 
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Men noe blir verre 
Det er der vi er. 
• Bombing av sykehus 

• I 2016 opplevde Leger Uten Grenser 74 angrep  på 34 helsestrukturer vi drev 
eller støttet 

• Fler på flukt 
– 65 millioner mennesker er på flukt ved inngangen av 2017 

• 25 millioner flyktninger i annet land, 42 millioner internt fordrevne 
• 50 % økning siste 5 årene fra 42 millioner i 2012. 
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Kolera vaksinasjonskampanje i Sør-Sudan 
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2016: Vaksinerte nesten en halv million menneker mot kolera i Lusaka, 
Zambias hovedstad – den største kolera vaksinasjonskampanje noen sinne. 

Mathilda kom sammen med sine 3 år gamle datter, Edna for å få koleravaksine i Lusaka, Zambia. 21 



En million mennesker vaksinert mot gulfebervaksine i DCR Congo som respons på 
utbrudd 
100 team, personer fra 20 land, 65 kjøretøy som fraktet 4,000 isbokser/kjølere hver dag 

Kø for gulfebervaksinasjon på en skole i Kinshasa, DRC Congo. 22 



  Sentralafrikanske republikk 
2,3 millioner mennesker, nesten halvparten av landets befolkning, avhengig av nødhjelp. 
Nesten 1 million / hver femte innbygger er drevet på flukt i eget eller andre land. 

Den største vaksinasjonskampanjen med alle de vanlige barnevaksinene gjennomført noens inne. En kvart million barn i  
Sentralafrikanske Republikk 

Før vaksinasjonakampanjen hadde 1 av 10 barn fått vaksine. 23 



  Forskning 
Varmestabil rotavirusvaksine 

I samarbeid med nigerske helsemyndigheter 
har Leger Uten Grenser startet en klinisk 
studie for å teste en ny drikkevaksine mot 
rotavirus.  
 

Den nye vaksinen tåler høyere varme enn 
tidligere. 4000 barn er med på studien i 
Maradi-regionen i Niger.  
WHO:  
• 2003 – 500 000 barn døde av rotavirus 
• 2015 – ca 250 000 barn døde 
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Leger Uten Grenser 

 
• Uavhengig, nøytral, og upartisk humanitær nødhjelpsorganisasjon 
• Leger Uten Grenser er designet for å kunne reagere raskt, og vi vil alltid prøve å nå 

de som trenger vår hjelp mest. 
• Vi setter søkelyset på kriser, og skaper debatt gjennom å bære vitne om det våre 

pasienter opplever. 
• Grunnlagt i 1971. 
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MSF has 468 projects in 71 countries. 
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CONTEXT OF INTERVENTIONS 
Number of projects 

   



 
3.200 internasjonale stillinger – ca. 7.700 avreiser i 2016. 
32.000 nasjonalt ansatte.  
Koordinering og opplæring – langsiktige perspektiv – gjentatte oppdrag 
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I kroner og euro 
 

• 1,5 milliarder Euro i inntekter (ca 14 milliarder norske kroner),  
– 83 % dvs 1,2 millarder Euro går til direkte til våre operasjoner 

• (dobling på 10 år) 
 

– (Norske Bistandsbudsjettet er 35 millarder kroner dvs ca 3,5 millarder Euro) 
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Antibiotikaresistens / antiboitikaforskrivning 

– The landscape of humanitarian medicine is constantly evolving, requiring 
MSF to keep pace with change. Adapting tools and approaches to ensure 
high-quality patient care is central to MSF’s work. 

 

30 



Niger – ernæringssenter for alvorlig underernærte barn 
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Niger - resistensstudie 
 

• 55 barn inkludert 

– 31 % var ESBL bærere i tarmen ved innleggelse 

– Av de som ikke var bærere, ble 16 av barna retestet idet de dro (etter 2-3 uker 

innleggelse i ernæringssenter) 

 

• Av disse var 94 % (15 av 16) ESBL-bærere ved utreise. 

– 90 % av bærer var plasmidbundet CTX-M-15 E.coli 

 

• Studie av kloner kan indikere potensielt nosokomial spredning 
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Afghanistan – forskrivningspraksis 
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Afghanistan – studie på forskrivningspraksis 
• Retrospektiv studie av forskrivninger basert på kurvedata 

– Analyse av 9,600 data fra polikliniske pasientkonsultasjoner (4857 sommer og 4821 vinter) 
 

• 62% and 50% av alle polikliniske pasienter fikk forskrevet minst et antibiotikum. 
– Det dobbelte av WHOs anbefalinger på 30%. 
– Her trengs kjennskap til lokale forhold som prevalens av ulike sykdommer, for å trekke 

konklusjoner. 
• Ved noen diagnoser ble ikke MSF retningslinjer fulgt: 

– amoxicillin and metronidazole for UVI 
– azithromycin for URTI 
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Amman – Antibiotikastyring i traumesykehus 
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Jordan - Antibiotika styringsprogram i et humanitært 
sykehus som behandler krigsskader  

• Pasienter fra Syria (siden 2012), Jordan, Irak (fdra 2006), Gaza (2009)Yemen (2010) 
• Ofte med store skader og kroniske infeksjoner etter mangelfull behandling lokalt 
• 140 senger, 600 innleggelser pr år, mulighet for 110 operasjoner pr måned. 

– 70 % multiresistente bakterier – MRSA el ESBL 
– 85 % ortopediske pasienter 

– En nasjonalt ansatt lege med samfunnsmedisinsk bakgrunn ansatt i november 2013. 
• Etter en litt treg start – (motstand fra internasjonale kirurger) 
• Gis nå all antibiotika behandling etter råd fra antibiotika styringsprogram 
• Reduserte kostnader: fra 250 000$ i 2013 til 160 000$ I 2014 (36 % reduksjon) 
• Redusert bruk av bredspektrede antibiotika. 
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  Sentralafrikanske republikk 
2,3 millioner mennesker, nesten halvparten av landets befolkning, avhengig av nødhjelp. 
Nesten 1 million / hver femte innbygger er drevet på flukt i eget eller andre land. 

Den største vaksinasjonskampanjen med alle de vanlige barnevaksinene gjennomført noens inne. En kvart million barn i  
Sentralafrikanske Republikk 

Før vaksinajsonakampanjen hadde 1 av 10 barn fått vaksine. 38 



Sentralafrikanske republikk 
• 120 sengers kirurgisk sykehus 
• Ortopedi og generell kirurgi, mange 

osteomyelitt tilfeller 
• WHO rapporterte 50 % ESBL i gram 

negative bakterier 
• Komplisert situasjon med ustabil 

sikkerhetssituasjon og utfordrende å få fram 
forsyninger. 

• Internasjonal lege startet intervensjonen med 
antibiotika styringsprogram i 2015 
– Velkommen blant ansatte på sykehuset – 

presentert som et pilotprosjekt i MSF. 
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• Tiltak: 
Ferdigutfylte skjema for profylakse 
Ukentlig gjennomgang av kurativ forskrivning 
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