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OM T A L T  I

V I T E N S K A P E L I G  A R T I K K E L .

Opplæring av fødselshjelpere gir effekt, også i Kati hvor

helsevesenet lider av svært begrensede ressurser. Da

NorSahel startet opplæring i april 2016 sank

spedbarnsdødeligheten betraktelig 

og effekten har vedvart. Resultatene er nylig publisert i

Oxford baserte Journal of Tropical Pediatrics. 

En forskningsartikkel skrevet av Mari Innerdal,

Ismael Simaga m.fl. kom i oktober 2019 på trykk i det

vitenskapelige tidsskriftet. Dette er en milepæl for både

HBB prosjektet i Mali og NorSahel som organisasjon.

At NorSahel og partnere i Mali kan vise til konkret

resultat i en forskningsartikkel er noe som gleder og

inspirerer. Og det er ikke minst en stor inspirasjon for vår

nære samarbeidspartner, de maliske helsemyndigheter

både lokalt og regionalt.

 

I kort-tekst forteller artikkelen at HBB metoden har

hatt veldig gode resultat ved sykehuset i Kati, der

prosjektet begynte med HBB opplæring i 2016. Tallet

på dødelighet sank raskt til å begynne med etter

opplæringen. I tiden etter har det stabilisert seg,

hverken gått opp eller ned. 

Dette tyder på at innføringen av metoden var vellykket.

Og at prosjektet har klart å holde dødeligheten nede i

nært samarbeid med myndighetene.

NorSahel har derfor virkelig et ønske om å spre denne

effektive metoden ut til nye områder i Mali og hjelpe

flere nyfødte med de vanskelige første minutter.

NorSahel søker flere partnere for dette arbeidet

som nå har oppnådd helt dokumenterbare resultater.

 

HBB MAY BE EFFECTIVE IN 

A LOCAL FIRST-LEVEL

REFERRAL HOSPITAL IN

MALI.

Hele artikkelen kan leses her (bak betalingsmur):
Reduction in Perinatal Mortality after Implementation of HBB Training at a District Hospital in Mali

 

https://doi.org/10.1093/tropej/fmz072
https://academic.oup.com/tropej/advance-article-abstract/doi/10.1093/tropej/fmz072/5599876?redirectedFrom=fulltext
https://doi.org/10.1093/tropej/fmz072


Nye APP blir tatt godt imot av
jordmødre i Mali 

Denne innovative App har i en lenger periode vært

omtalt i nyhetsbrev og ellers av NorSahel. I ca. 2 år har

NorSahel sammen med andre arbeidet med denne APP.

Vår 2019 ble en første test utført på jordmødre i Norge

og Mali. Etter denne første testen har NorSahel sammen

med et team i Stavanger oppgradert App betydelig og

gjort om design og forbedret innholdet. Teamet i

Stavanger består av prosjektleder Olav Mikkel Eielsen,

Marthe Eielsen og programutvikler Asbjørn Rørvik. Den

20 november 2019 ble den nye App lansert og

en funksjonalitets-test er nå i gang. Denne testen går ut

på å teste App på reelle fødsler ved å utstyre jordmødre

og fødselshjelpere med APP.

 HBB APP fungerer slik at den brukes ved fødsler til å

registrere alle data om den nyfødte og at dette lastes

opp i sky. HBB APP kan brukes uten nett-tilgang og

bruker kan fylle ut rapporter uten nett. Rapportene

lastes så opp når bruker  får nett. HBB APP er lagt opp

slik at det brukes lite data for å skrive en rapport.

Det som gjør denne App ekstra spennende er at det

bare i løpet av den siste tiden i Mali har skjedd det man

kan kalle en teknologisk revolusjon. Det mobile nettet

er bygd ut mye og flere og flere har nå en smart-

telefon. HBB APP er tilpasset bruk på nettbrett og

smart-telefoner.

Det vi ser nå i Mali er at jordmødrene syntes denne APP

er veldig nyttig og rask å bruke. Så gjenstår det å se

nøye på resultatet av testen som vil komme på nyåret.

Videre er myndighetene tungt inne i prosjektet

og har vært med på både utformingen og ikke minst

spørsmålene som stilles i APP.

Det helt nye er at NorSahel akkurat har utviklet en

Admin App som fungerer opp mot selve HBB APP.

Denne Admin App skal brukes av

helsemyndighetene for å følge rapportene som

kommer inn fortløpende. 

Denne Admin App er akkurat lansert.

Direktøren for Koulikoro helseregion tester den nye HBB APP 20 nov. 2019. 
Direktør Diallo leder en helseregion med over 3 millioner innbyggere.

 

https://academic.oup.com/tropej/advance-article-abstract/doi/10.1093/tropej/fmz072/5599876?redirectedFrom=fulltext


Fleire jenter går og fullfører
ungdomskulen i Tambaga!

 

 

NorSahel har hatt sykkelprosjekt i Mali sidan

2014. Til no har over 600 skulesyklar blitt kjøpt

inn. Berre i 2019 har over 120 syklar blitt kjøpt

inn. Prosjektet Skule-sykkel går ut på å gje

syklar etter eit klart regelverk til jenter for å

stimulere til skulegang og til å fullføre

ungdomskulen.

NorSahel arbeider på 6 ungdomskular i

Tambaga og Kokofata kommunar, som til

saman omfattar over  1 500 elevar.

 

NorSahel har i seinare tid kunne utvide sin

aktivitet for å hjelpe fleire jenter fordi private

givarar har bidratt sterkt til at vi har kunne

utvide.

 

Nyleg fekk NorSahel igjen anmodning frå 2

andre kommunar om dei kunne bli ein del av

sykkelprosjektet. Mange ungdomskular i

området spør etter prosjektet.

Tambaga ungdomskule der NorSahel har hatt

arbeid lengst har i år slått alle rekordar for

andel jenter ved ungdomskulen. Offisielle

elevtall for 2019/2020 viser at heile 45 % av

eleavene ved ungdomskulen

i Tambaga er jenter! Når NorSahel byrja

arbeidet i Tambaga var det ca. 20% andel ved

ungdomskulen. Jenter som blir gifta bort i 

13  års  alderen er  veldig vanlig  i området,

men sakte men sikkert ser det ut som denne

trenden er snudd.

 

 

 Jenter  i 7 ende klasse(norsk 8 klasse) med skulesykkel ved Tambaga ungdomskule  nov. 2019
 

http://norsahel.no/sykkel/
https://academic.oup.com/tropej/advance-article-abstract/doi/10.1093/tropej/fmz072/5599876?redirectedFrom=fulltext


Historia om Rokia

Rokia går i dag 2 vidaregåande i Kita, Mali. Ho er opprinnelig frå ein landsby eit

stykke frå Tambaga. I 2015 fekk Rokia ein skulesykkel frå NorSahel. 

Denne sykkelen fekk henne til skulen gjennom 3 år og ho fullførte ungdomskulen

i Tambaga i 2018.

 

Familien hadde ein annan plan for Rokia opprinnelig, dei ville ho skulle gå

litt på skulen men avslutte for å bli gift før avslutta ungdomskule,

 Slik som har vore det vanlege for tusenvis av jenter i området. Men skulesykkelen

endra planane og endra livet til Rokia, som idag er ein ivrig student i Kita og

ønsker å studere vidare. 

Lukke til vidare i livet Rokia og takk for at vi fikk bidra.

ROKIA FULLFØRTE

UNGDOMSKULEN I TAMBAGA 
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