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1. Abstract 

Teleaid –a new way of cooperation. An observation study with evaluation of a pilot project 

between Methodist Public Health Centre Mursan, India and Kvinneklinikken, Rikshospitalet. 

Background: In September 2003 a pilot project were initiated between Kvinneklinikken, 

Rikshospitalet and Methodist Public Health Centre Mursan, India. The intention was to try a 

new way of providing medical assistance to rural areas through telecommunication. Our role 

in this project was to visit India to see how it worked from an Indian point of view.  

Methods: Participant observation of the work at three public health centres in Hathras, 

Northern India for three weeks in January 2004. Our main focuses: birth control, delivery 

rutines, vaccination, sterilization and HIV/AIDS-prevention in relation to WHO standards and 

evaluation of the telemedical cases exchanged between Mursan and Kvinneklinikken, 

Rikshospitalet. Our data is based on interviews, annual reports and statistics provided by 

Reidun Refsdal, administrator of the clinics. We used the WHO guidelines as a standard for 

evaluation of our findings. Detailed study of the cases used for telemedical purposes. 

Conclusion: Our general view was that the clinics followed the WHO standards to a wide 

degree. We have suggested some possible improvements in our report. Regarding the 

telemedical aspect the project has shown to be a useful help in challenging medical cases. 

During the project there have been different technical problems, especially in the transferring 

of cases. DORIS, the software used for communication, is therefore replaced by a new 

system, Well Arena. In this way the project still can continue its development.  
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2. Innledning/ problemstilling 

I forbindelse med prosjektoppgave på medisinstudiet dro vi i januar 2004 til Methodist Public 

Health Centre i Mursan, India 

Hensikten med dette oppholdet var å gjøre en observasjonsstudie av klinikken og evaluere et 

pilotprosjekt innen telemedisin mellom fødeklinikken i Mursan og Kvinneklinikken på 

Rikshospitalet. I tre uker fikk vi delta i det daglige arbeidet og rutinene ved tre separate 

klinikker. Vi observerte blant annet hvordan svangerskapskontrollene og fødslene ble 

gjennomført og hvordan dette fungerte. 

Det telemedisinske prosjektet ble startet opp i september 2003. Det ble startet opp med støtte 

fra Det Nasjonale senter for telemedisin i Tromsø og fra Rikshospitalet. Initiativtakere er 

Babill Stray Pedersen ved Kvinneklinikken og IT-avdelingen ved Rikshospitalet. Gjennom 

dette prosjektet ønsket de å kartlegge de organisatoriske og faglige utfordringene som oppstår 

innen telemedisin. De ønsket også å undersøke om bruk av telemedisin har mulighet til å øke 

den faglige kompetansen i områder med begrenset tilgang på helsetjenester og medisinsk 

ekspertise.  

I denne oppgaven er begrepet telemedisin knyttet til stillbildekommunikasjon ved hjelp av et 

dataprogram som kalles DORIS – Diagnostic Order And Report System. Dette er en 

programvare som gjør det mulig å sende og motta pasientsensitiv informasjon, lyd og bilder 

over nettet som kryptert e-mail (1). 

Rikshospitalet gjennom Babill Stray-Pedersen opprettet kontakt med jordmor Reidun Refsdal. 

Hun arbeider ved og driver Methodist Public Health Centre i Mursan. Hun har sagt seg villig 

til å delta i prosjektet etter forespørsel fra Rikshospitalet. Reidun Refsdal har bodd i Mursan, 

India siden 1978. I tillegg til å drive klinikken, har hun god oversikt over området og 

kjennskap til innbyggerne.  

Vår intensjon var å kartlegge fødeklinikkens oppbygning med hovedfokus på 

svangerskapskontroller, fødsler, vaksinering, sterilisering og HIV/AIDS forebygging. Ønsket 

å se på hvilken rolle en slik klinikk fungerer i et område som ikke har et organisert 

helsevesen. I løpet tre uker gjorde vi en observasjonsstudie av fødeklinikken for å finne ut 

hvordan den eventuelt kan dra nytte av telemedisin og hvordan den egner seg til dette 

formålet. Gjennom dette ble vi i stand til å evaluere hvordan prosjektet har fungert fra indisk 
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side. Vi har sett på både fordeler og ulemper ved prosjektet fra både norsk og indisk side og 

studert de kasuistikkene som hittil har blitt sendt til Rikshospitalet. Ønsket å finne ut hvilke 

pasienter som ble valgt ut til å delta i prosjektet. Sammenfattet data fra indisk side og sett om 

dette møter forventningene som man hadde fra norsk side. 

Vi vil i denne sammenhengen rette en stor takk til Reidun Refsdal som tok imot oss med en 

enorm gjestfrihet. Hun gav oss et lærerikt og uforglemmelig opphold i India. 
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3. Del 1: Observasjonsstudie 

3.1 Fakta om klinikkene og området de dekker 

Vår observasjonsstudie har omfattet tre klinikker i henholdsvis landsbyene Mursan, Karhari 

og Beswan som ligger i delstaten Uttar Pradesh, nord i India. Uttar Pradesh er en av de mest 

underutviklede delstater i India. Den skårer høyest på alt som er negativt: dårlig helse, høy 

barnedødelighet, stor analfabetisme og fattig jordbruksbefolkning (2). De tre klinikkene har 

ganske like oppgaver og funksjoner. De er drevet av Metodistkirken med Reidun Refsdal som 

ansvarlig. Hovedfokus i arbeidet ligger på mor- barn helse, det vil si fødsler, 

svangerskapskontroller og vaksinasjonspoliklinikk. I tillegg jobbes det en del med 

infertilitetsproblematikk samt generelle medisinske problemstillinger. Målgruppen er den 

fattige jordbruksbefolkningen i området. Mange opplæringsprosjekter har dessuten sitt 

utgangspunkt i klinikken som ligger i Mursan. 

 

Figur 1. Kart over Hathras- området. Kilde: Reidun Refsdal.  

Klinikken i landsbyen Mursan fungerer som hovedbase for alt arbeidet ved de to andre 

klinikkene og for den oppsøkende virksomheten som drives i området. Etter oppfordring fra 

den daværende kongen i Mursan startet Metodistkirken opp et helsesenter på dette stedet i 

1963.  Borghild Sørensen var den første misjonæren som jobbet her. I 1978 fikk klinikken 

støtte fra Norad etter at en delegasjon hadde besøkt stedet. Det samme året kom Reidun 
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Refsdal til Mursan som misjonær, og hun har mer eller mindre vært her siden (3). Reidun 

Refsdal er utdannet anestesisykepleier fra Norge. Hun har i tillegg jordmorutdanning fra St. 

Stephens Hospital i Delhi som hun fullførte i 1984. Det er hun som har det overordnede 

ansvaret for alle de tre klinikkene, i tillegg til at hun driver en stor del av det kliniske arbeidet.  

 

Bilde 1: Inngangsporten til Mursanklinikken. Kilde: Reidun Refsdal. 

Klinikken i Mursan hadde under vårt opphold 34 ansatte, deriblant 3 sykepleiere og 1 lege i 

deltidsstilling (tirsdag og torsdag) (3). Tidligere har det vært ansatt en lege i fulltidsstilling 

men det har vist seg å være vanskelig å rekruttere leger til slike klinikker ute på landsbygda. 

Refsdal forsøkte aktivt å få knyttet til seg en ny lege under vårt opphold. I Mursan er det en 

poliklinikk, fødestue med to senger og en sengeavdeling for de fødende. Pasientregistrering 

og laboratoriearbeid foregår i en egen bygning.

Pasientopplysningene lagres i form av 

kartotek. Første gangen pasienten oppsøker 

klinikken, vil han/hun få et lite kort med et 

nummer og sitt navn på. Pasientens journal 

blir lagt i kartoteket etter sitt nummer. Det 

er derfor veldig viktig at pasienten tar vare 

på det lille kortet!  

Bilde 2: Pasientkort.

Ved senere konsultasjoner møter pasientene tidlig opp om morgenen og henvender seg i 

ekspedisjonen. Ved å vise fram kortet sitt og betale 2 rupees får de tatt ut journalen sin fra 
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arkivet som så medbringes til konsultasjonen. Pasientene blir så hentet inn fortløpende etter 

når de ankom klinikken. 

Journalføringen foregår som sagt på kartotekkort kalt index card. På forsiden av dette kortet 

finnes generelle opplysninger om pasienten som er nedtegnet ved første kontakt med 

klinikken. Opplysningene omfatter pasientens navn, alder, kjønn og evt. kaste som nå blir lite 

brukt. Pårørendes navn og adresse står også. Baksiden av kortet er todelt, med en del for 

dokumentasjon av pasientens plager og en annen del for beskrivelse av behandlingen. Det 

hender ofte at dette første kortet blir fullskrevet, man hefter da bare et nytt kort til dette.

  

Bilde 3 og 4: Index card, fungerer som journal. 

Slik artet besøkstallene og statistikken seg for klinikken i Mursan i årene 2002 og 2003 (3). 

_________________________________________2002  ______ 2003 

Pasienter totalt     14003    11845 

Innlagte pasienter      772    875 

Innleggelsesdager     1284    1383 

Fødsler       330    310 

Svangerskapskontroller    1740    1502 

Laboratorieprøver     6815    7190 

Vaksiner      2834    7548 

Tabell 1. 
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Det drives ulikt arbeid de forskjellige ukedagene på klinikken. Mandager og torsdager er 

klinikken hovedsaklig åpen for svangerskapskontroller. Disse dagene er det lege tilstrede på 

dagtid. Tirsdager og onsdager sendes en delegasjon fra Mursan til klinikkene i Karhari og 

Beswan for å bistå med arbeidet der. Ved Mursan- klinikken er det vaksinasjonsdag for barn 

på onsdager. Fredag er ”poor peoples day” – klinikk for de fattige. 

Karhari-klinikken ligger 50 km fra Mursan i distriktet Mathura. Reidun Refsdal overtok 

ledelsen av denne klinikken i 1992 etter at den tidligere ble drevet av Metodisthopitalets styre 

i Mathura. Etter overtakelsen ble den innen få år renovert og ombygd til den standarden den er 

i idag. Klinikken rommer et konsultasjonsrom, laboratorium og registreringsrom. 

Arbeidsstokken utgjør 7 personer, inkludert en lege og en laboratorieassistent (3). 

Klinikken er best besøkt på tirsdager da teamet fra Mursan kommer for å assistere ved 

svangerskapskontroller. 

                                                                              2002               2003 

Pasienter totalt     5120    6224 

Innlagte pasienter      214    325 

Innleggelsesdager      280    436 

Fødsler       70    123 

Svangerskapskontroller     876    1160 

Laboratorieprøver     2606    3855 

Vaksiner      1698    2108 

Tabell 2. 
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  Bilde 5: Pasienter i Karhari. Kilde: R. Refsdal. 

 

Landsbyen Beswan ligger 11 km nord for Mursan. Klinikken her har vært i drift siden 

begynnelsen av 90-tallet. Et ektepar bestående av en sykepleier og en laborant bor på 

klinikken og driver denne. Det er 6 andre ansatte og hver onsdag får senteret besøk av en 

delegasjon fra Mursan (3). Etter renoveringen for et par år tilbake finnes det nå en bygning 

med konsultasjonsrom, laboratorium og pasientregistrering. Tilleggsbygg med fire 

sengeplasser.  

                               2002                           2003 

Pasienter totalt     4497    6224 

Innlagte pasienter      263    358 

Innleggelsesdager      264    409 

Fødsler       107    139 

Svangerskapskontroller     1284    1451 

Laboratorieprøver     2875    3899 

Vaksiner      1581    1675 

Tabell 3. 

Alle tre klinikkene ligger i Hathras- distriktet. Distriktet har en befolkning på 1, 3 millioner 

fordelt på 1751 kvadratkilometer (noe mindre enn Vestfold fylke) (4).  
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3.2 Svangerskapskontroller 

3.2.1 Innledning 

Arbeidet ved de tre klinikkene i Mursan, Karhari og Beswan dreier seg først og fremst om 

gjennomføring av fødsler og svangerskapskontroller. Det er kvinner fra landsbyene og de 

tilliggende områder som oppsøker klinikkene. Statistikker fra klinikken i Mursan  viser at 

noen av kvinnene reiser opptil 20 mil for å komme til klinikken for å føde (3). 

 

3.2.2 Oppstart av svangerskapskontroller og opplæring av TBA 

Ved oppstarten av klinikken i Methodist Public Health Centre drev man i utgangspunktet kun 

med fødsler. Pasientene oppsøkte klinikken stort sett når det oppstod komplikasjoner ved 

hjemmefødsel. De ansvarlige ved klinikken så flere tilfeller av alvorlige blødninger under 

fødslene blant kvinner som allerede var betydelig anemiske. Reidun Refsdal startet derfor opp 

med rutinemessige svangerskapskontroller. Hun ønsket å fange opp de risikofylte 

svangerskapene, samt forebygge komplikasjoner i forkant av fødslene.  

 

3.2.3 Pasientrekruttering 

Klinikkene baserer seg på at kvinnene selv oppsøker deres tjenester. De har arbeidet aktivt ute 

på landsbygda med opplysningskampanjer for å få kvinner til å ta kontakt i forbindelse med 

svangerskapet og fødsler. Gjennom slike kampanjer har man nådd frem med essensiell 

helseinformasjon og gjort kvinnene oppmerksom på deres muligheter. Resultatet av dette 

arbeidet er at klinikkene (i første omgang Mursan, og nå Beswan og Karhari) gjennom de 

siste 20 årene gradvis etablert seg som en institusjon og ankerpunkt for de gravide kvinnene i 

Hathras distriktet. De har opparbeidet seg tillit fra landsbybeboerne og blitt en integrert del av 

lokalmiljøet. Innbyggerne har sett at de får kyndig og riktig hjelp her, uten at de må betale så 
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mye for tjenestene. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

94 96 98 2000 2002

Mursan
Karhari
Beswan

Figur 2. Statistikk over svangerskapskontroller 1994 til 2003 i Mursan, Karhari, Beswan. 

 

I 2003 ble det gjort 1512 svangerskapskontroller i Mursan, 1160 i Karhari og 1451 i Beswan.  

Ut i fra Figur 2 ser man at det har vært en jevn stigning i dette antallet siden 1994, med to 

nedgangsperioder i henholdsvis 1998 og 2002. det er ingen kjent årsak til hva det kan skyldes. 

Etter at Beswan og Karhari har utviklet seg som klinikker siden 90-tallet er det mange 

pasienter som av geografiske årsaker oppsøker disse i stedet for å komme til Mursan. Dette 

har ført til en utjevning av antall svangerskapskontroller mellom klinikkene. Totalt antall 

svangerskapskontroller har økt (3). Refsdal har sett på nedgangperiodene og forsøkt å finne 

mulige årsaker. Ved klinikkene har de ikke merket noen nedgang i pågangen av pasienter. De 

ansatte føler heller at pågangen er betydelig økt og at ønsket om oppfølging under 

svangerskapet er større enn noensinne. Det er sannsynlig å anta at ikke konsultasjonene har 

blitt registrert og at statistikkene viser et lavere tall enn hva som er reelt.   
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3.2.4  Svangerskapskontrollenes innhold 

               Kvinnene kommer til klinikkene for å konstantere svangerskap. Denne konsultasjonen blir 

gjerne det første møtet med pasienten. Her forsøkes det å etablere god kommunikasjon med 

pasienten og hun blir oppfordret til å komme tilbake for ytterligere svangerskapskontroller. 

Svangerskapskontrollene gir klinikken kjennskap til pasienten og de får tatt de nødvendige 

testene og blodprøvene i forkant av fødselen. Alle gravide kvinner blir f. eks HIV testet. På 

denne måten får man kartlagt risikosvangerskap. Klinikken kan da f. eks være forberedt på 

fødsler der mor er HIV smittet, og smitteforebyggende og beskyttende rutiner i forhold til 

personalet kan iverksettes. 

Det er stor pågang av pasienter i løpet av en dag, det kan være opptil 60-80 pasienter på en 

vanlig dag i Mursan. Dette gir selvfølgelig begrensninger i forhold til hvor lang tid man kan 

bruke på hver konsultasjon og man må konsentrere seg om det mest sentrale. På grunn av 

dette har klinikkene måttet utarbeide en effektiv rutine for hvordan kontrollene gjennomføres.          

 

Skjematisk fremstilling av rutiner og prosedyrer ved svangerskapskontroller ved 

Mursan Public Health Centre. 

            Anamnesen 

1) Under konsultasjonen kartlegges kvinnens tidligere svangerskapshistorie. Kvinnene 

blir spurt om tidligere fødsler, totalt antall graviditeter, antall aborter. Kartlegger 

hvordan eventuelle tidligere fødsler har forløpt og spør om det var noen komplikasjoner. 

Man prøver å få fatt i nåværende barns helse, og om de har hatt barn som har dødd mens 

de ennå var små. 

2) Terminbestemmelse ved hjelp av Naegels regel. Kvinnen blir spurt om første dag i 

siste menstruasjon. De fleste av kvinnene har en formening om hvor langt de er kommet 

i graviditeten. 

3) Kort menstruasjonsanamnese, når var menarkè, har hun regelmessige blødninger?   

4) Finne ut om kvinnen har registrert tegn til komplikasjoner hittil i svangerskapet. Spør 

om hun har hatt smerter og om hun har hatt blødninger. Dersom hun er kommer et 
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stykke ut i graviditeten er det viktig å finne ut om moren kjenner rikelig med liv. 

Primigravida skal kjenne liv etter fem måneder, mens det er vanlig å kjenne liv rundt 

ca.16 uker hos annen - eller multigangs fødende. Kartlegge om det er mulighet for at 

hun kan ha infeksjoner som kan innvirke negativt på svangerskapet. Vanlig å ha seksuelt 

overførbare sykdommer som f. eks syfilis. Spør etter hvit utflod eller kløe i underlivet. 

Hva slags yrke har mannen? Vanlig at trailersjåfører/yrkes sjåfører har sex utenfor 

ekteskapet og at de smitter konene sine når de er hjemme. Vurdere igangsettelse av 

behandling.  

5) Sjekke ernæringsstatus. Finne ut hva kvinnens kosthold består av. Ikke uvanlig at 

kvinnene er de som får minst mat i familien. Menn og sønner spiser før kvinner og 

døtre. Viktig å informere om at hun må spise frukt og grønnsaker i tillegg til brød/ris. Gi 

vitaminer, folat og jerntilskudd. Sammenholde vekt, jernstatus og Hb i med 

ernæringsforhold.    

Undersøkelsen: 

1) Undersøker hovedsaklig med tanke på preeklampsi. Viktig å utelukke dette. 

- Måling av blodtrykk  

- Vekt 

- Ødemer 

- Urinundersøkelse. Ser etter proteiner eller tegn til bakterier/leukocytter/nitritt i urin.  

2) Palpasjon av abdomen.  

- Palpere fosterets stilling. 

- Palpere uterus fundus høyde. Bruker omtrentlige mål av abdomen for å angi hvor langt 

kvinnen er i graviditeten. For eksempel, palperes fundus i umbilicus nivå antar man at 

hun er seks måneder på vei. Sammenholder disse kliniske målene med første dag i siste 

menstruasjon for å angi omtrentlig termin. Pasienten sendes videre til UL dersom de 

ønsker nøyaktig angivelse av datoen. Brukte ikke symfyse fundus mål i centimeter ved 

klinikken. 

- Presentasjon av hodet. Kartlegge fosterets stilling i bekkenet. Bruker betegnelsene 

”Freely movable”, ”Low presentation”, ”Very Low presentation” for å beskrive dette. 
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 Registrering av fosterets hjerte frekvens ved hjelp av et Doppler apparat. 

3) GU: Inspeksjon av ytre kjønnsorganer. Tegn til utslett, hvit utflod? Inspeksjon av 

cervix og livmortappen. Utseende, konsistens, åpning. Tegn til tidligere fødsler. 

Bimanuell palpasjon, palperer etter uterusretning. Palpasjon av uterus størrelsen.  

4) Blodprøver: Hb, Fe, HIV-test, VDRL test (venerologisk prøver som slår ut ved 

syfilis). 

6) Urin stix: Albumin/protein, leukocytter, glukose. 

7) Eventuelt graviditetstest. 

 

BEHANDLING/TILTAK: 

1) Tetanus vaksine 

2) Folat 

3) Ca 

4) Jerntabletter 

5) Eventuelt sende pasientene videre til UL dersom det er behov for dette.    

6) Fokus på vitamin tilskudd og riktig ernæring. 

7) Eventuelt behandling av infeksjoner 

 

Ovenfor har vi kun gjort en skjematisk oppsummering av alle elementene som inngår i 

svangerskapskontrollene. Vi har ikke gått inn på hva som gjøres i de ulike ukene av 

graviditeten. Vanskelig å gjøre en slik inndeling da det er høyst individuelt hvor mange 

svangerskapskontroller hver kvinne kommer til. Klinikkene er stort sett i samsvar med WHOs 

retningslinjer for basale elementer i en svangerskapskontroll (5). Det gjøres ikke blodtyping 

og Rh testing av de gravide ved klinikkene. Dette har mest sannsynelig sammenheng med at 

de heller ikke har muligheten til å gi blodtansfusjoner under fødslene. Ved klinikkene 

benyttes det ikke helsekort for de gravide. Pasientdata registreres kun på index card som 

beskrevet tidligere. Gjør heller ikke en systematisk registrering av symfyse – fundus mål, noe 

som ville vært ønskelig for å kunne følge fosterets vekst mer nøyaktig.  
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3.2.5 Hyppighet av svangerskapskontroller 

Det eksisterer ikke noen tall på antall svangerskapskontroll pr. kvinne. Etter tre uker ved 

klinikken var inntrykket at dette var veldig individuelt fra kvinne til kvinne. Ut i fra 

konsultasjonene kom det frem en rekke faktorer som var av betydning: kvinnens utdannelse, 

religion, familiens økonomi, og om kvinnen er første – eller flergangsfødende og hennes 

boavstand fra klinikken. Ser at de med bedre økonomi og noe utdanning er flinkere til å 

oppsøke veiledning under svangerskapet, til tross for at tjenestene ved klinikkene koster lite 

og er tilgjengelige for alle. Førstegangsfødende viser større tendens til å komme til oppfølging 

under svangerskapet. 

Udersøkelser har vist en sammenheng mellom antall svangerskapskontroller pr. kvinne og 

sannsynligheten for at hun føder på en institusjon med utdannet helsepersonell. Jo flere 

kontroller, jo større sannsynlighet er det for dette (6). 

               Reidun Refsdal har som mål å gjennomføre minst tre kontroller i løpet av et ukomplisert 

svangerskap. Dette er et besøk mindre enn hva som er anbefalt i følge WHO`s retningslinjer 

for svangerskapskontroller. WHO Technical Working Group har anbefalt minimum fire 

svangerskapskontroller for en kvinne med et normalt svangerskap (7). Ved tegn på sykdom 

under svangerskapet gjennomføres mye hyppigere kontroller. Avtaler kontroll på klinikken 

hver eller annen hver uke ved komplikasjoner. 

 

3.2.6 Henvisningspraksis 

Klinikkene har ikke eget ultralyd apparat. De bruker kun Doppler til registrering av fosterets 

hjerefrekvens. Men det er flere steder i Hathras distriktet som pasientene får tatt UL dersom 

hun ønsker en nøyaktig terminbestemmelse eller dersom det foreligger tegn på 

komplikasjoner under svangerskapet. Ved disse tre problemstillingene sendes pasientene 

videre til UL: 1) Dårlig eller ingen hørbar fosterlyd, 2) Mistanke om feilstilling av fosteret i 

magen, f. eks tverrleie eller seteleie, 3) Når man ikke klarer å kjenne stillingen. 
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3.3 Fødsler 

3.3.1 Fødselstradisjoner 

Blant kvinner i Hathras distriktet er det svært vanlig å føde sine barn hjemme med en 

fødselshjelper og andre kvinnelige slektninger tilstede. Fødselshjelperne er gjerne kvinner fra 

lavere hindikaster. Det har blitt betraktet som et ”urent” yrke og det er vanlig at yrket går i arv 

fra mor til datter. Fødselshjelperne har ingen formell utdanning og innehar lite kunnskaper om 

god hygiene og forebyggende arbeid i forhold til graviditet. Når fødselen nærmer seg 

kontakter kvinnene fødselshjelpere i landsbyen som assisterer dem gjennom fødselen. Å føde 

hjemme er fortsatt det vanligste i India (8). 

Reidun så gjennom sitt arbeid at de tradisjonelle fødselshjelperne, til tross for sin lange 

erfaring, manglet elementære kunnskaper rundt fødselshjelp. Hun startet opp en massiv 

opplæring av fødselshjelperne rundt om i Hathras distriktet. De har gjennom dette prosjektet 

hovedsakelig fått opplæring i hygiene og innføring i hvilke tiltak som må gjøres når 

fødselskomplikasjoner inntreffer. I løpet av hennes virke i Mursan har hun stått bak opplæring 

av ca. 10 290 fødselshjelpere, såkalte trained birth attendants (TBA) (3). 

Når det gjelder fødslene på klinikken blir mange av disse karakterisert som vanskelige. De 

fleste ønsker å føde i hjemmet. Klinikken formidler derfor en tjeneste til befolkningen i 

Mursan-, Beswan- og Karhariområdet der 5 kvinner er ansatte til hjemmeforløsninger. I andre 

landsbyer har den forbedrede kompetansen til de tradisjonelle fødselshjelperne bidratt til at 

kan dette gjennomføres forholdsvis trygt.  Det er først når forløsningen viser seg å bli 

vanskelig at de fødende blir sendt videre til klinikken. 

Det forekommer også at kvinner kommer til klinikkene etter at de har oppsøkt sykehus. På 

statlig eide sykehus risikerer de å betale mye mer og at det blir gjort unødvendige prosedyrer. 

Mange får beskjed om at det er nødvendig med keisersnitt, selv om det ikke alltid er klar 

indikasjoner på dette. Flere av familiene har ikke økonomi til dette og velger å forsøke å føde 

på klinikkene til tross for risikofaktorene som er tilstede.  

 

3.3.2 Fødselsstatistikk 
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Figur 3 Statistikk over antall fødsler ved de tre klinikkene 1988-2003 

 Figur 3 viser at antallet fødsler ved klinikken i Mursan har gått noe ned. I likhet med 

svangerskapskontrollene er det flere av de fødende som velger Beswan og Karhari, mest 

sannsynlig av geografiske årsaker. Det har derfor skjedd en utjevning mellom klinikkene. 

Summen viser forsatt en lett økning. 

 

3.3.3 Gjennomføring av ukompliserte fødsler. 

Kvinnene møter opp på ulike stadier. Noen har prøvd i det lengste hjemme, og kommer når 

ting ikke går som det skal. Andre komme tidligere.  

Ved mottak måles Hb. Prøver mhp HIV og syfilis tas hvis dette ikke er gjort tidligere. 

Kvinnene forberedes for fødsel med barbering, klyster og kateterisering.  

Det gjøres amniotomi med en saks eller fingrene hvis livmoren ligger riktig og vannet ikke 

har gått. Fostervannet inspiseres så mhp blakket farge som avgjør hastegraden av 

forløsningen. Hvis forurenset fostervann gis barnet antibiotika etter fødselen. 

Det henges opp i.v drypp til den fødende rutinemessig. Innholdet består av 5 % 

Dextroseløsning (plasmaekspanderende) med 3 i.u Syntocin (syntetisk oxytocin) på 500 ml 

Dextrose. 

Ved mulighet for episiotomi lokalbedøves kvinnenes perineum. 
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Blodtrykk måles jevnlig under hele fødselsprosessen for å monitorere mors helsetilstand. 

CTG- registrering gjøres ikke på grunn av manglende utstyr, men fosterets hjerteaksjon følges 

nøye ved hjelp av Doppler- apparat. 

Kvinnen oppfordres til å prøve å få i seg væske underveis i fødselen. Dette er spesielt viktig 

for å forhindre dehydrering ved fødsler som drar ut i tid. 

Hygienen er godt ivaretatt. Alle instrumenter er sterilisert og det brukes alltid hansker ved 

kontakt med kvinnen.  

Navlesnoren bindes og klippes når barnet er forløst. Før dette skjer føres blodet fra 

navlesnoren inn mot barnet. 

Barnets munn og nese suges fri for slim, det inspiseres, veies og måles og pakkes inn i tørt, 

varmt tøy. 

De nybakte mødrene har anledning til å ligge på klinikken i tre dager i tilfelle komplikasjoner 

skulle oppstå. De færreste benytter seg av dette tilbudet og drar hjem samme eller neste dag. 

Grunnene til dette kan være at tilbudet ikke er gratis og det forventes at kvinnen skal 

gjenoppta sine oppgaver i hjemmet så fort som mulig. 

WHO introduserte den såkalte Mother-Baby Package in 1994 (9). Pakken beskriver hvilke 

intervensjoner som er nødvendig for å sikre trygg mødrehelse på kort sikt. Intervensjonene 

som blir beskrevet er enkle grep som bør gjøres før og under svangerskap, ved fødsel, og etter 

fødselen for mor og barn. Den vektlegger viktige punkter i arbeidet for å forebygge og 

håndtere større obstetriske komplikasjoner utenfor helseinstitusjoner, ved helsesentre og på 

sykehus.  
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Before and during pregnancy 
- Information and services for family planning 
- STD/HIV prevention and management 
- Tetanus toxoid immunization 
- Antenatal registration and care 
- Treatment of existing conditions 
- Advice regarding nutrition and diet 
- Iron/folate supplementation 
- Recognition, early detection and management of complications (eclampsia/pre-eclampsia, 
bleeding,abortion, anaemia)  

During delivery 
- Clean and safe delivery 
- Recognition, early detection and management of complications at health centre or hospital (for 
example,haemorrhage, eclampsia, prolonged/obstructed labour) 

After delivery: mother 
- Recognition, early detection and management of postpartum complications at a health centre or 
hospital (for example, haemorrhage, sepsis and eclampsia) 
- Postpartum care (promotion and support to breast-feeding and management of breast complications) 
- Information and services for family planning 
- STD/HIV prevention and management 
- Tetanus toxoid immunization 

After delivery: newborn 
- Resuscitation 
- Prevention and management of hypothermia 
- Early and exclusive breast-feeding 
- Prevention and management of infections including ophthalmia neonatorum and cord infections 

Tabell 4. Mother-baby package. Intervensjoner som gjelder helsesentre.  

 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse retningslinjene for å vurdere kvaliteten på fødselshjelpen som 

utføres på klinikkene vi besøkte i India i blir resultatet jevnt over meget godt. På fødestuene er 

hygienen optimalisert under de forutsetningene som råder. At det er en jordmor fra Norge som 

har det overordnede ansvaret er nok en viktig årsak til dette.  

Reidun Refsdals lange erfaring med fødselshjelp i India gjennom 27 år samt hennes evne til 

faglig oppdatering gir klinikkene en betydelig kompetanse. Gjennomføringen av forløsningen 

har mye til felles med norsk praksis. I Norge gis ikke oxytocindrypp som rutine. CTG og 

partogram er viktige hjelpemidler her til lands som klinikkene i India mangler. Som tidligere 

beskrevet blir det nyfødte barnet tatt godt vare på av personalet rett etter fødsel. Inspeksjon av 

barnet, sikring av frie luftveier, vaksinasjon (polio oralt) og tørre og varme omgivelser rett 

etter fødselen står også i samsvar med WHO’s retningslinjer. Mødrene får innføring i 

ammeteknikk i etterkant av fødselen. 
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3.3.4 Uttalte komplikasjoner. 

Med årene har Reidun Refsdal opparbeidet seg erfaring som gjør henne kompetent til å utføre 

mer kompliserte forløsninger. Hun forløste blant annet 21 barn ved hjelp av tang i 2003.  

Tangforløsning er forbeholdt obstetrikere i Norge. 63 episiotomier ble gjort samme året. Til 

tross for at en betydelig andel av fødslene blir ansett som kompliserte har antallet dødfødsler 

holdt seg relativt lavt og stabilt. Av 310 forløsninger i 2003 endte 10 med dødfødsel (3). 

Noen fødende må likevel henvises videre til sykehus. Klinikkene utfører ikke keisersnitt og 

ved indikasjon for dette blir de sendt videre. Kvinner som får kraftige blødninger under 

fødselen blir også transportert til nærmeste sykehus siden klinikkene ikke kan gi 

blodtransfusjoner. Det er også flere grunner til at den fødende må henvises, men dette 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. Terskelen for å oppfordre kvinnen til å kontakte sykehus 

varierer med familiens økonomiske evne. Ikke alle har råd til å betale for å få utført et 

keisersnitt og klinikkens tjenester er da eneste mulighet. Under vårt opphold ble to kvinner 

sendt videre: 

1.Gravid med tvillinger som ikke hadde gått til svangerskapskontroller 

   -derfor usikker termin / fullgått tid? 

2. 25 år gml kvinne. For 7 mnd siden hadde en spontanabort i 4.mnd, ikke hatt menstruasjon 

siden. Oppsøkte klinikken etter å ha hatt blodtilblandet vandig utflod i 1,5 timer. Sterke 

smerter i epigastriet ved ankomst. BT 150/100. Det tas ikke GU pga mulig placenta praevia. 

Sendes videre til en god gynekolog i Hathras. 

Siden klinikkene driver med vanskelige fødsler på en jevning basis ville nedtegning av 

partogram være til god hjelp. Dette skjemaet var blant de få tingene vi savnet på klinikken. 

Partogrammet er det ideelle verktøy til å identifisere de kvinnene der fødslene progredierer 

dårlig og som bør sendes videre til sykehus. Boken Maternity Care in Developing Countries 

anser dette hjelpemiddelet for å ha en så stor nytteverdi at det bør være en integrert del av 

enhver fødeklinikks hverdag (10). 
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Figur 4: WHO’s anbefalte partogram (11). Videresending til sykehus bør skje når 

fødselsprogresjonen beveger seg mot høyre for ”alert”linjen. 

 

3.3.5 Svangerskapsomsorg og fødsler sett i sammenheng med 
resten av India.      

Det offentlige helsevesenet i India er dårlig organisert og det eksisterer ingen lovfestet rett til 

helsehjelp slik som det er i Norge. India er fortsatt i er startfase når det gjelder utvikling av et 

offentlig helsetilbud. De fleste eksisterende helsetjenester drives av private. Det er ingen 

tradisjon for å ivareta oppfølgingen av og kontroll av gravide kvinner på landsbygda fra 

myndighetenes side (12).  

Det er store forskjeller mellom de ulike indiske statene når det gjelder gjennomføring av 

familieplanleggingstiltak og tiltak i forhold til mor - og barn omsorg (12). 



 24

3.4 Sterilisering av kvinner 

Ved klinikken i Mursan arrangeres det jevnlig såkalte steriliseringscamper. Dette er fastsatte 

datoer da kvinner i området rundt kan møte opp å få utført sterilisering poliklinisk. Den første 

steriliseringscampen i Mursan ble arrangert i februar 2003. I løpet av en dag ble da 61 kvinner 

steriliserte. Til sammen var inngrepet utført på 235 kvinner ved utgangen av januar 2004 (3). 

Ved hver camp kommer et eget team fra sykehuset i Hathras bestående av en lege og hennes 

stab (omfatter bl.a sykepleiere og assistenter). Disse jobber for the Government, Indias 

statlige styresmakter. Det er den kvinnelige legen Nirmala Yadav som har utført alle 

steriliseringene i Mursan. 

 

Dag   Måned  År   Antall opererte  Team   

24. februar  2003   61  Dr. N.Yadav (fra Hathras) 

21. april  2003   8    samme 

24. november 2003   86    samme 

19. januar  2004   80    samme 

Tabell 5. Steriliseringsstatistikk (3). 

Målgruppen for disse campene er primært fattige familier og familier med mange barn. 

Prevensjon er lite brukt på landsbygda i India. Siden guttebarn er veldig kjærkomment i 

indiske familier, velger kvinner med sønner å sterilisere seg på et tidligere tidspunkt i 

barnerekken, kvinner som bare har født døtre velger ofte å vente lengre før de steriliserer seg 

(3). 

Våre innsamlede tall viste at gjennomsnittsalderen var 27,7 år. De hadde i gjennomsnitt født 

1,0 jenter og 2,5 gutter. Deres yngste barn var i gjennomsnitt 2,0 år. 
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Rekrutteringen av kvinner til disse dagene skjer hovedsakelig gjennom motivasjonssamtaler 

etter fødsler eller under andre typer konsultasjoner på klinikken. I tillegg reiser representanter 

fra klinikken rundt i de omliggende landsbyene der de driver møter og opplysingsarbeid. 

For at økonomi ikke skal være noe hinder for at kvinnene deltar mottar alle 100 rupee, et 

ullteppe og transport hjem om kvelden. 

Operasjonen foregår lapraskopisk i 

lokalbedøvelse. Egglederen fanges opp 

med en tang på lapraskopet, dras i slik at 

det dannes en slynge og to gummiringer 

tres på hver eggleder. Dette vil føre til en 

iskemisk nekrose av egglederen.  

Figur 5

 

Det er viktig at dagen organiseres effektivt siden det er mange som skal steriliseres av kun én 

lege. Et slag samlebåndsprinsipp blir benyttet. 

Kvinnene møter opp fra morgenen av, registrerer seg og får sitt ”kønummer”. Etter dette tas 

blodprøver mhp Hb, HIV, syfilis (VDRL) samt HCG og albumin i urin. Hvis kvinnen på tross 

av positiv gravitest ønsker å gjennomføre steriliseringen, må hun signere på at dette gjøres på 

eget ansvar. 

Legen som er knyttet til klinikken fast (Dr. Shirivastava) utfører så en klinisk undersøkelse av 

hjerte- og lungestatus inkludert blodtrykk samt tar opp anamnese. Selve operasjonen foregår i 

lokalbedøvelse. Dette innebærer at huden ved innstikkstedet for lapraskopet bedøves med 

Xylocain. I tillegg får kvinnene en liten mengde beroligende medikament intavenøst fem 

minutter før operasjonen.  

Kvinnene går selv inn i fødestuen som for anledningen er omgjort til operasjonsstue. To 

benker står side ved side, legen som utfører inngrepet står mellom de to.  
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 Bilde 6. Sterilisering. Privat foto. 

Det er store forskjeller mellom i de ulike statene i India når det gjelder gjennomføring av 

familieplanlegging og helsetiltak. Fire stater skiller seg ut som spesielt vanskeligstilte 

områder ifølge WHO’s helserappert om India. Dette er Bihar, Rajasthan, Madhia Pradesh og 

Uttar Pradesh som våre klinikker ligger i. Dersom disse fire statene ikke får kontroll over sine 

familieplanleggingsstrategier, vil dette føre til en lite signifikant nedgang i befolkningsveksten 

totalt i India. Grunnen til dette er at disse er de mest befolkningsrike statene i India. Bare 

Uttar Pradesh alene har 160 millioner innbyggere (12). 

I India velger over tre fjerdedeler av kvinnene sterilisering som prevensjonsmetode.  

P-piller:    3,3 % 

Spiral:     5,2 % 

Kondom:    6,6 % 

Kvinnelig sterilisering:   75,1 % 

Mannlig sterilisering:   9,6 % 

Tabell 6. Den prosentvise fordelingen av ulike moderne prevensjonsmetoder brukt i India i 

1992-93  

P-sprøyte og p-stav blir svært lite brukt i India (13). 
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Det er vanskelig å angi hvor stor andel av kvinnene i området vi besøkte som valgte å 

sterilisere seg. Det eksisterer ikke tallmateriale på dette. Det virker som strategien er å nå så 

mange som mulig i befolkningsgruppen der sterilisering vil være en god og passende 

prevensjonsmetode.  

Våre tall fra Mursan om kvinnens alder osv ligger noe høyere sammenliknet med en studie 

gjort i en annen landsby i India der medianalderen ble angitt til 25 år og antall barn til 2,36 

(14). En av grunnene til dette kan være at oppstarten av steriliseringscampene skjedde først i 

2003. På grunn av dette har kvinnene i Mursan måttet vente lengre både med hensyn på alder 

og antall barn før de har fått muligheten til å sterilisere seg. Ifølge den tidligere omtalte 

studien har medianalderen sunket med 1,5 år fra midten av 80-tallet til slutten av 90-tallet.  
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3.5 Vaksinasjonsprogrammet 

3.5.1 Rutine vaksinasjonsprogrammet 

Både klinikkene i Mursan, Beswan og Karhari driver omfattende vaksinasjonsarbeid blant 

barn. Vaksinene kommer fra ”chief medical officer” i Aligarh.  

I Mursan er klinikken åpen for dette formålet hver onsdag. BCG blir gitt en dag i måneden, 

første dose Polio gis til alle nyfødte i forbindelse med fødselen. I tillegg arrangeres det også 

noen vaksinasjonscamper i Mursan som ledd i Indias prosjekt for å utrydde polio. 

Alder    Vaksine 

Ved fødsel   BCG + Oral Poliovaksine (OPV) 

1½ måned   Difteri-stivkrampe-kikhoste (DTP) + OPV + Hepatitt B 

2½ måned   DTP + OPV + Hep B 

3½ måned    DTP + OPV + Hep B 

9 måneder   Meslinger 

15 måneder   Meslinger-kusma-røde hunder (MMR) 

18 måneder   DTP Booster + OPV 

5 år    DTP Booster + OPV 

10 – 15 år   Stivkrampe (tetanus) Booster 

Tabell 7: Det gjeldende vaksinasjonsprogrammet ved de tre klinikkene. 

 

Dette programmet er nesten identisk med WHO’s anbefalte program for India (15). I tillegg til 

WHO’s minstekrav har de i på klinikkene vi besøkte også fått innført MMR-vaksine ved 15 

måneders alder. Rubellainfeksjon tidlig i svangerskapet kan forårsake intrauterin fosterdød og 

spontanabort. Risikoen for fosterskade angis til ca 90 % dersom den gravide blir smittet i de 

første 8-10 ukene av svangerskapet (16). Innføringen av MMR- vaksinen (som også er 
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standarden i Norge) vil derfor potensielt kunne redde liv og forebygge alvorlige fosterskader i 

regionen. 

Akkurat hvor stor andel av barna i landsbyene som bringes til klinikkene og får vaksine er det 

vanskelig å angi et eksakt tall på. Vi har ikke noen offisiell statistikk over hvor mange barn 

som sokner til klikkene. Det jobbes svært aktivt med opplysning og motivasjon for 

vaksinering av barna og i 2003 ble til sammen 7548 barn vaksinert Mursan, 5528 av disse 

under camper. 2108 barn i Karhari og 1675 i Beswan fikk vaksine dette året (3). 

På landsbasis i India var det i 2001 49,0 % av barna som ved sin ett- årsdag var fullt vaksinert 

etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet (12). 
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Figur 6. 

Også gravide kvinner omfattes av rutine vaksinasjonsprogrammet. Disse skal ha en booster 

dose med tetanus toksoid (tetanustoksin som er gjort ugiftig ved formalinbehandling(17)) hvis 

det mindre enn 3 år siden siste tetanus vaksine. Hvis de ikke er tidligere vaksinert skal de ha 

to doser tetanus toksoid, en dose så tidlig som mulig i svangerskapet og en ny dose en måned 

etter den første (15). Vårt inntrykk var at dette ble dette ble overholdt godt ved klinikkene i 

Mursan, Beswan og Karhari. Vaksinasjonen var en integrert del av svangerskapskontrollene. 

Dette bidrar til at dekningen nok er bedre i dette distriktet enn på landbasis der den andelen av 

gravide kvinner som mottar to doser tetanus toksoid er 66,8 % (1995/96) (12). 
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3.5.2 Poliovaksine 

Indias rutine vaksinasjonsprogram begynte i 1978 og omfattet da seks barnesykdommer 

inkludert poliomyelitt. Poliovaksinen skal ifølge retningslinjene gis per oralt 3 ganger i løpet 

av første leveår (Se tabell ovenfor). I 2001 fikk 70 % av barna < 1 år 3 doser OPV gjennom 

det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Men det var likevel store variasjoner, i Uttar Pradesh 

fikk bare 41 % av barna den 3. poliodosen.  

Utviklingen i India er svært avgjørende for utryddelse av polio globalt siden India i 2002 stod 

for 87 % av de nyoppdagede tilfellene på verdensbasis. Som et middel for å nå målet om å 

utrydde polio vedtok myndighetene i 1995 å innføre offentlige vaksinasjonsdager i tillegg til 

det eksiterende rutine- programmet for vaksinasjon. Dette bidro til at antall nye poliotilfeller 

sank med 69 % dette året. Fortsatt arrangeres slike nasjonale vaksinasjonsdager.  

Uttar Pradesh er den mest folkerike staten i India. I 2002 befant 77,6 % av alle poliotilfellene i 

India seg her og data viser at UP er hovedområdet for fortsatt spredning av poliovirus. 

Hovedgrunnen til dette er mangelfull vaksinasjonsdekning på toppen av fattigdommen og de 

dårlige sanitære forholdene som råder her. En artikkel i Indian Journal of Pediatrics beskriver 

en motvilje mot OPV-vaksinen blant den muslimske delen av befolkningen som har 

vanskeliggjort vaksinasjonsarbeidet ytterligere. Det råder en oppfatning om at OPV er en anti-

fertilitets vaksine som vil føre til impotens hos muslimske guttebarn. De tror at dette er en del 

av myndighetenes plan for å begrense den muslimske befolkningen i det Hindu-dominerte 

landet. Muslimske guttebarn fra den vestlige delen av UP har derfor gjennomgående vært 

fraværende ved rutine- vaksinasjonene og resultatet er at nesten 66 % av alle poliotilfellene 

finnes blant muslimene (18).  

  

Bilde 7. Administrering av oral poliovaksine (19). 
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3.6 HIV/AIDS-arbeid 

I 2003 ble det startet opp et HIV/AIDS- prosjekt med hovedbase i Mursanklinikken pga den 

økende bekymringen rundt HIV/AIDS i India og resten av verden. Startet i forbindelse med 

dette en mer direkte opplæring av befolkningen gjennom spesifikke HIV/AIDS- camper. På 

disse campene ble det også utført frivillig HIV- testing av alle oppmøtte. Før dette var HIV- 

opplysning mest knyttet til opplæringsprogrammet for de tradisjonelle fødselshjelperne. 

Under vårt besøk i begynnelsen av 2004 var HIV -prosjektet fortsatt i startfasen. Arbeidet var 

hovedsaklig knyttet til testing av de gravide og personer som mistenkte at de kunne være 

smittet. I venterommet på klinikken viste de informasjonsvideoer om HIV og hvordan 

beskytte seg mot smitte til ventende pasienter og pårørende.  

HIV- testen som benyttes på klinikken er en hurtigtest der kapillært fullblod kan brukes og 

svaret kommer innen 30 minutter. Denne testen er anbefalt av WHO pga lite utstyrsbehov, 

enkel å utføre samtidig som den er nøyaktig (Sensitivitet og spesifisitet <99 %) (20). 

 Bilde 8. En svakt positiv HIV- test fra klinikken. Privat foto 

På klinikkområdet ble det i 2003 også oppført en bygning forbeholdt HIV/AIDS- 

programmet. Denne bygningen inneholder et samtalerom, fødestue og et konsultasjonsrom. 

Fødestuen var ennå ikke tatt i bruk når vi besøkte klinikken, men alt utstyret stod klart og 

klinikkens ansatte hadde fått opplæring i hvordan de skulle forholde seg når en HIV- smittet 

kvinne kom for å føde. HIV- testing settes som et krav for at de skal få føde på klinikkene.  

Dette gjøres ved første svangerskapskontroll eller ved ankomst til klinikken før fødsel dersom 

de ikke har kommet til tidligere kontroller.   

Bilde 9. HIV- bygningen i Mursan. Foto Reidun Refsdal.  



 32

 I løpet av 2004 ble det startet opp en månedlig støttegruppe for HIV-smittede der 

helsepersonellet på klinikken kan gi veiledning til pasientene rundt problemer i hjemmet eller 

i nærmiljøet. De ansatte kan også drive oppsøkende virksomhet til familier av HIV- smittede 

for å gi dem mer kunnskap om sykdommen og på den måten muligens bidra til en 

holdningsendring.  Temaet HIV/AIDS er fortsatt mye tabubelagt ute på landbygda i India, en 

kvinne fortalte blant annet i et av møtene om sin bror som befalte henne å forlate hjemmet 

fordi hun var HIV- positiv. Han var på vei til å gifte seg og ønsker da ikke å ha en HIV- 

smittet søster boende i huset sitt. De ansatte bestemte seg da for å besøke broren, gi ham 

informasjon for på den måte å bedre hans forståelse av sykdommen (21).  

 Bilde 10.HIV-

rådgivning(illustrasjonsfoto). 

For mange av pasientene er medisinenes kostnader det største problemet, de fleste pasientene 

i området er fattige og har ikke råd til å kjøpe medikamentene. Det utilstrekkelige tilbudet av 

antiretroviral behandling til HIV/AIDS- pasienter er utbredt i hele India. Til tross for at landet 

er en storprodusent av billige generiske kopier av mange HIV/AIDS legemidler som blir solgt 

til mange land i verden, er det en kun en liten andel av behandlingstrengende i India som har 

råd til medisinene.  Behandlingen som følger WHO’s retningslinjer (Stavudine+ lamivudine+ 

nevirapine) koster 160$ per person per år (22). Ifølge WHO’s statistikker var det 21 000 som 

fikk antiretroviral behandling per juni 2004 utav de 710 000 som hadde et reelt behov for 

dette. India har nå startet et program for gratis antiretroviral behandling i samarbeid med 

WHO. Målet er at 50 regionale sykehus skal være innlemmet i det nasjonale programmet 

innen utgangen av 2005 (23). 
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I mangel av antiretrovirale midler må vekten legges på forebyggende arbeid og symptomatisk 

behandling. Hygiene, matlaging av næringsrik kost i hjemmet og å unngå kontaminert frukt 

og grønnsaker er viktig. Uten medisiner blir det å opprettholde en god helse nødvendig i 

innsatsen i kampen mot sykdomsutviklingen. Klinikken kan hjelpe til med behandling av 

opportunistiske infeksjoner og pasientene oppfordres til å søke hjelp så raskt som mulig ved 

feber eller diaré. På denne måten kan de leve lengst mulig uten tilgang på medikamenter. 

Vi har ikke noe tall på hvor mange HIV- smittede pasienter som sogner til klinikkene vi 

besøkte, men fikk inntrykk av at problemet var økende. Smitten spres ofte fra urbane strøk ut 

til landsbyene. Menn som jobber som trailersjåførene er en sentral gruppe som bidrar til dette. 

De er i hyppig kontakt med prostituerte er utbredt og de prostituert blir ofte med sjåførene på 

strekninger til et annet sted der de settes av og kontaktes av andre sjåfører og lokale 

ungdommer. En studie publisert i 1999 viste at 87 % av sjåførene hadde ofte og ukritisk 

bytting av sex- partnere, og bare 11 % av dem brukte kondom til tross for deres kjennskap til 

HIV var ganske god (24).  

Foreløpig er Uttar Pradesh et lavprevalens område mhp HIV/AIDS- smittede. Ved siste 

statistikk fra 2003 var 1383 AIDS- tilfeller innrapportert. Prevalensen av HIV- smittede i 

statistikker baserer seg på tall fra screening av kvinner på svangerskapskontroller, og pga 

statens store innbyggertall på 170 millioner er prevalensen av HIV er 0,00 % (25). 

På nasjonal basis har India har det nest høyeste antallet innbyggere som lever med HIV i 

Verden. Ved siste estimat i slutten av 2003 ble angitt at 5,1 millioner HIV- smittede voksne. 

Dette gir en prevalens på 0,8 %. Som voksne defineres menn og kvinner i alderen 15-49 år. 

Estimatene inkluderer alle med HIV- infeksjon, også de som har utviklet symptomer på AIDS 

(26).  

I årene som kommer vil arbeidet med å forebygge HIV/AIDS være et stort satsningsområde 

ved Mursan- klinikken og landsbyene rundt. Fattigdom, analfabetisme, befolkningstetthet og 

mange i menn langtransport gjør området sårbar for HIV epidemier. Behovet for informasjon 

og holdningsskapende arbeid rundt smitte er enormt. Klinikken vil få en enda mer sentral rolle 

i dette arbeidet i fremtiden.  
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4. Telemedisinsk prosjekt  

4.1 Telemedisinsk pilotprosjekt mellom Methodist Public 
Health Centre og Rikshospitalet 

4.1.1 Definering av begrepet telemedisin 

EU definerer telemedisin som ”undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av 

pasienter og personale ved hjelp av systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og 

pasientinformasjon, uavhengig av hvor pasient eller relevant informasjon er geografisk 

lokalisert” (27). De ulike bruksområdene for telemedisin utvider seg stadig, og i Norge har vi 

dokumentert erfaring innenfor disiplinene radiologi, patologi, dermatologi, kardiologi, øre – 

nese - halssykdommer, psykiatri, kirurgi og geriatri (28).  

Ved Rikshospitalet ønsker man å utvikle telemedisin i en mer internasjonal sammenheng og 

forsøker å komme frem til løsninger som kan bedre hverdagen blant annet til fattige land med 

liten tilgang på medisinsk hjelp og kompetanse.  Det er flere måter å drive med telemedisin og 

man kan ta i bruk flere ulike kommunikasjonsmetoder. Eksempler er videokonferanser, 

telefonkonferanser og overføring av stillbilder. 

I denne oppgaven er begrepet telemedisin knyttet til stillbildekommunikasjon der man 

overfører pasientopplysninger via dataprogrammet DORIS. 

 

4.1.2 Introduksjon av DORIS 

For å overføre pasientsensitiv informasjon over nettet må man bruke spesielle 

dataprogrammer som er tilpasset dette formålet. Det er viktig å hindre innsyn i personlige 

opplysninger. I dette prosjektet er det blitt benyttet en programvare som kalles DORIS – 

Diagnostic Order and Report System. Programvaren er utviklet av Nasjonalt senter for 

telemedisin og Well Diagnostic, med støtte fra SND (1). 

DORIS er en programvareløsning for sikker kommunikasjon, multimediabehandling og 

telemedisin (29). Via dette meldingsutvekslingsprogrammet er det mulig å sende og motta 

pasientsensitiv informasjon via nettet som ”kryptert” e-mail.  Programmet kan overføre både 
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tekst, bilder og lyd. For å få tilgang må alle involverte parter være definerte i 

rekvirentregisteret til DORIS. I tillegg til denne programvaren trenger man en standard PC, 

ISDN linje og digitalt kamera (30).  
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Figur 7: Dette skjemaet fylles ut ved sending av kasuistikker. Fungerer som henvisingsskriv der de 

viktigste opplysningene om pasienten nedtegnes. Bildene legges ved som en egen fil. Well 

Diagnostics. 
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4.1.3 Praktisk gjennomføring av prosjektet 

Pilotprosjektet ble startet opp i september 2003. Det ble startet opp med støtte fra Det 

Nasjonale senter for telemedisin i Tromsø og fra Rikshospitalet. Initiativtakere er Babill 

Stray-Pedersen ved Kvinneklinikken og IT-avdelingen ved Rikshospitalet. Gjennom dette 

prosjektet ønsket de å kartlegge de organisatoriske og de faglige utfordringene som oppstår 

innen telemedisin. De ønsket å undersøke om bruk av telemedisin har mulighet til å øke den 

faglige kompetansen i områder som har begrenset tilgang på helsetjenester og medisinsk 

ekspertise. Rikshospitalet opprettet kontakt med jordmor Reidun Refsdal. Hun arbeider ved 

og driver Methodist Public Health Centre i Mursan og sa seg villig til å delta i prosjektet etter 

forespørsel fra Rikshospitalet. Reidun Refsdal har bodd i Mursan, India siden 1978. I tillegg 

til å drive klinikken, har hun god oversikt over området og kjennskap til innbyggerne. 

Reidun Refsdal var Oslo i august 2003. Det ble holdt et møte på Rikshospitalet med de 

involverte parter fra både norsk og indisk side. Prosjektet og dets målsetninger ble presentert 

fra Rikshospitalets side og Refsdal presenterte Mursan klinikken. Under oppholdet fikk 

Refsdal grundig opplæring i DORIS, og hun ble utstyrt med et digitalt fotokamera. Prosjektet 

var fortsatt i startfasen da vi reiste til Mursan januar 2004. 

I perioden september 2003 – mai 2004 er det blitt sendt 64 kasus fra Mursan med ønske om 

en ”second opinion” og faglige råd fra Rikshospitalet. DORIS er blitt brukt til sending, mottak 

og lagring av alle disse kasuistikkene. På Rikshospitalet har det vært en ansvarlig fagperson 

som har sjekket henvendelser fra Refsdal en gang i uken. Denne fagpersonen har vært 

jordmor Mirjam Lukasse, som logger seg inn på DORIS via en datamaskin på 

Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Det er kun tilgang til dataprogrammet fra denne stasjonen. 

Dersom hun ikke har hatt kompetanse/mulighet til å svare har hun kontaktet andre 

fagpersoner som innehar den nødvendige kunnskapen. 

4.1.4 Målsetninger 

Ved oppstart av prosjektet var intensjonen at det hovedsakelig skulle være vinklet mot 

obstetriske og gynekologiske problemstillinger. De ansvarlige fagpersonene ved 

Rikshospitalet, Babill Stray- Pedersen og Miriam Lukasse har bakgrunn fra disse 

spesialitetene. Hovedintensjonen skulle selvfølgelig være å øke den medisinske kompetansen 

ved klinikken i Mursan, men man håpet også på at prosjektet kunne føre til en økt innsikt i 
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hvilke gynekologiske - og obstetriske problemstillinger som inntreffer i u-land og en gjensidig 

utveksling av kunnskap. 

Reidun Refsdal fikk likevel frie tøyler til å velge hva slags pasienter og problemstillinger som 

hun ønsket å bruke som kasus. Det var viktig å ikke begrense til ett fagområde i en slik tidlig 

fase av prosjektet, da det var ønskelig å holde åpent for de ulike typer problemer som kunne 

være aktuelle. 

 

4.2 Telemedisinske utfordringer 

4.2.1 Årsaker til at klinikkene egner seg til dette formålet 

Mursan, Karhari og Beswan er tre relativt små klinikker, men de dekker som nevnt en stor 

pasientpopulasjon og et stort landområde. De er veldrevne og organiserte klinikker med klart 

definerte oppgaver. 

Det er en stor fordel å ha Refsdal som kontaktperson i India da hun snakker norsk, engelsk og 

hindi flytende. Dette letter kommunikasjonen mellom partene. Hun arbeider mye med data og 

digitale hjelpemidler og har god kunnskap på dette området. I Mursan hadde hun allerede en 

ISDN linje og tilgang på flere datamaskiner før oppstart av prosjektet. Forholdene lå derfor 

godt til rette for integrering av prosjektet på klinikkene.  Klinikkene har liten tilgang på 

legehjelp. Mursan klinikken har nå tilknyttet en lege to ganger i uken. Det ideelle hadde vært 

om det hadde vært en lege som var ansatt på klinikkene på daglig basis, eventuelt en ansvarlig 

lege for alle tre. Refsdal hadde fast ansatt lege tidligere, men har hatt vanskeligheter med å 

rekruttere en ny til denne stillingen. Spennende å se i hvilken grad telemedisin kan bedre 

kompetansen til Refsdal i denne situasjonen. 

En dag i uken er det ”poor people day” – der de fattige (barn, menn og kvinner) i området kan 

komme og få gratis/billig behandling. Denne dagen kommer det alle typer pasienter som ofte 

kan ha kompliserte indremedisinske og dermatologiske problemstillinger som hun ikke har 

svar på. Refsdal har hyppigst valgt ut kasuistikker fra fredagsklinikken. Hun opplever dette 

som et stort problemområde i forhold til hvordan hun skal stille riktig diagnose og starte opp 

med korrekt medikamentell behandling. DORIS har stort potensial i forhold til dette og blir et 

viktig diagnostisk hjelpemiddel for henne. 
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4.2.2 Resultater 

Gjennom dette pilotprosjektet med Reidun Refsdal har man fått et godt innblikk i de ulike 

utfordringene og problemer ved telemedisinsk kommunikasjon. Det faglige utbyttet har vært 

gunstig og man har klart å hjelpe flere pasienter som ikke ville fått hjelp på annen måte. I flere 

tilfeller DORIS vist seg å være et viktig diagnostisk hjelpemiddel. 

Et slikt prosjekt er avhengig av aktiv og forpliktende deltakelse fra begge parter. Det har tatt 

for lang tid før hun har fått svar fra Rikshospitalet på oversendte kasus. Det tok 

gjennomsnittlig 10,4 dager før hun fikk svar. Median for svartid var fem dager, med en dag 

som kortest svartid og 84 dager som lengste. Forsinket svartid på enkelte kasuistikker skyldes 

nok hovedsakelig datatekniske problemer. Men det har også vært forsinkelser fra 

Rikshospitalets side. Ikke alltid er det klart hvem som skal svare på kasuistikkene og man har 

da måttet hente inn kompetanse fra andre spesialiteter. Med en såpass lang respons tid fra 

norsk side begrenser det Refsdal en del i forhold til hvilke pasienter hun kan bruke til 

prosjektet. Resultatet av dette er at det som oftest er mer kroniske lidelser (dermatologi, 

pediatri og indremedisin) som blir brukt som kasus. De akutte tilfellene ved klinikken er hun 

nødt til å håndtere umiddelbart. Hun har ikke mulighet til å vente på svar fra Rikshospitalet. 

Har vært tilfeller der hun ikke har fått svar på sendte kasuistikker.  

 Det er viktig å følge opp godt også fra norsk side da hun bruker mye tid for at dette skal 

fungere og da hun er interessert i få hjelp i kliniske beslutninger. Reidun er eneste 

kontaktperson på indisk side og hun bruker mye tid utenom vanlig arbeidstid på dette. Hun er 

opptatt på klinikkene om formiddagen og må bruke kveldene til å arbeide med DORIS. 

Det har svært ofte vært datatekniske problemer ved sending av kasus. Flere faktorer som har 

skapt problemer. Det er ikke alltid tilgang på elektrisitet, hovedsakelig kun om ettermiddagen. 

Strømbrudd skjer hyppig i tillegg til stadige brudd på telefonsambandet og ISDN linjen. 

Resultatet av dette er at hun ofte blir avbrutt i sendingsprosessen og hun må da starte fra 

begynnelsen igjen. Det har vært en del svakheter med DORIS. Det har vært flere tilfeller av 

datavirus som har rammet programmet og hun hadde i en periode problemer med å logge seg 

inn på DORIS. Dette har ført til at prosjektet har ligget nede over lengre perioder. Lars Petter 

Akselsen ved IT avdelingen på Rikshospitalet har vært i Mursan to ganger for å hjelpe henne 

med disse problemene, og man har startet opp programmet igjen. Dette har resultert i dårlig 

kontinuitet i prosjektet.  
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Den kliniske hverdagen i Mursan dreier seg hovedsakelig om gynekologiske og obstetriske 

problemstillinger. Men evaluering av prosjektet viser at det ikke er innen dette fagområdet 

Refsdal har hatt behov for assistanse. Refsdal innehar selv en betydelig kompetanse innenfor 

gynekologi og obstetrikk. Hun er vant til å jobbe selvstendig og løse de problemer som 

oppstår umiddelbart. Hennes jordmorfunksjon strekker seg ut over det som er vanlig blant 

norske jordmødre. I Mursan fungerer Refsdal mer eller mindre som obstetriker. 

Komplikasjonene som oppstår i obstetrikken er ofte akutte og trenger rask avklaring. I slike 

tilfeller har hun ikke tid til å vente på svar fra Rikshospitalet. Hun må iverksette tiltak der og 

da. Dersom komplikasjonene ikke løses på klinikken, refereres pasientene videre til sykehus i 

Hathras eller Mathura. 

Dermatologi er en spesialtitet som har vist seg å bli dominerende i vårt prosjekt. 

Gjennomgåelse av bildene fra kasuistikkene viser at 64 % av disse dreier seg om hudlidelser, i 

motsetning til sendte bilder fra gynekologi og obstetrikk som utgjorde 28 %. Innen denne 

gruppen viste det seg også at en stor del var knyttet til hudlidelser i forbindelse med graviditet 

og postpartum, f. eks psoriasis under svangerskapet (Se tabell 8). Dr.med Claus Lützom-Holm 

ved hudavdelingen på Rikshospitalet har svart på en rekke av kasuistikkene som omhandler 

dermatologi og har vært til god hjelp. Han har imidlertidig sluttet ved Rikshospitalet og det 

har dermed blitt mer problematisk for ham å være involvert, da det kun er tilgang til DORIS 

fra en datamaskin på Kvinneklinikken. Babill Stray-Pedersen har kontaktet hudavdelingen 

ved Rikshospitalet med et ønske om videre samarbeid. Det hadde vært ideelt med en rutine 

der det var en dermatolog som var tilgjengelig for svare på spørsmål fra Refsdal. 

 

 

Resultater av telemedisinsk prosjekt. 

Hoveddiagnoser Spesialitet/fagområde Antall bilder  

 Obstetrikk og gynekologi  28% 

HIV/Aids og herpes  3  

Psoriasis etter fødsel  4  
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Malaria under graviditet  2  

Gynekomasti hos nyfødt  3  

Kongenitale misdannelser  3  

Prematur fødsel  3  

 Dermatologi  64% 

Eksem  6  

Soppinfeksjon  15  

Overfladiske infeksjoner  4  

Bulløs hudsykdom  14  

Kronisk dermatitt  2  

 Neonatal kardiologi  3% 

Kongenitale hjertelidelser  2  

 Respiratorisk lidelse+  2% 

Respiratoriske problemer  1  

 Pediatri  3% 

Neonatal rectalageni  2  

Tabell 8. Modifisert utgave av tabell  fra prosjektgruppen på Rikshospitalet 

4.2.3 Eksempelkasus: 25 år gammel kvinne 

Vi vil bruke en av kasuistikkene for å illustrere hvordan kommunikasjonen har foregått. Dette 

kasuset er et godt eksempel på hvordan et slikt telemedisinsk prosjekt kan bidra til å hjelpe. 

Denne pasienten har fått et nytt liv etter gjentatte korrespondanser mellom Reidun Refsdal og 

dr. med Claus Lützow-Holm ved Hudavdelingen på Rikshospitalet. 
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Pasienten kom til Karhari klinikken første gang 16.12.03 sammen med sin familie. Hun var 

svært fortvilet over sin situasjon. Pasienten hadde hatt problemer med utslett og blemmer over 

hele huden de siste årene, men det siste året hadde det skjedd en betydelig forverring.  

 Bilde 11. Foto Reidun Refsdal 16.12.2003. 

Ved denne første konsultasjonen ble det tatt alle tilgjengelige blodprøver, men disse var 

normale. Refsdal startet opp med denne behandlingen: 

Bactrim 1 tablett daglig i 15 dager, ukjent dose. 

Prednisolon tabletter, 1 tablett à 5 mg x 3 pr. dag i en uke, og deretter 1 tablett à 5 mg x 2 i 

den påfølgende uken. 

Antisopp middel 

Ny konsultasjon etter to uker. 

 

 



Pasienten kommer tilbake og det er en lett 

forbedring av hennes plager. 

Grisovin tabletter, 250 mg x 3 pr dag i to 

uker. Brukes mot ringorm, antisoppmiddel 

Reduserte Prednisolon dose ned til 5mg pr 

dag. Fortsatte med Bactrim kur. 

Bilde 12. Foto Reidun Refsdal 30.12.2003 

 

Refsdal sendte kasus til Rikshospitalet 30.12.03 der hun beskriver dette. Hun har mistanke 

om at det dreier seg om en soppinfeksjon. 

Hun hadde fortsatt ikke fått svar på kasuset da vi kom til India. Vi traff kvinnen 14.01.04 og 

dannet oss et bilde av hennes sykdom. Vi forsøkte å få tak i hennes sykehistorie. Hun fortalte 

at hudsymptomene hadde vart i ca. to år. Var plaget av blemmer over hele kroppen som var 

fylte med gult puss. Også hatt uttalt kløe. Ingen i familien hennes som hadde noe liknende. 

Vi startet opp med Tetracyklin 250 mg x 2 pr.dag. Vår tentative diagnose var at det kunne 

være en bulløs hudlidelse. 

 

Bilde 13 og 14. Foto R Refsdal 14.01.2004 

19.01.04 mottok vi et svar fra Rikshospitalet om at de har fått vår forespørsel, men vi fikk 

ikke noe konkret svar. 
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19.02.04 mottok Refsdal et svar fra dr.med Claus Lützow-Holm ved Hudavdelingen. Han 

mener at hun ikke lider av en bulløs hudsykdom. Symptomen er for uttalt til å kunne være 

dette, samt at det ikke foreligger noen anamnese på liknende lidelser i familien. Antar at det 

kan være en infeksiøs lidelse, eventuelt en parasittær sykdom. Anbefaler Refsdal å fortsette 

med Tetracykliner, men at hun etter hvert bør tenke på å trappe ned Prednisolon dosen. Han 

foreslår å prøve Ivermectin, som er systemisk parasittmedisin. Anbefaler også mykgjørende 

bad, for eksempel bad tilsatt kaliumpermanganat eller grønnsåpe. 

 Bilde 15. Foto R. Refsdal 19.02.2004 

Refsdal sendte svar på dette 05.05.05. Pasienten har blitt betydelig bedre. (Vi har dessverre 

ikke noe bilde fra denne datoen). Hun har i denne perioden stått kontinuerlig på Prednisolon 

og Tetracyklin. 

Gjennom dette arbeidet har kvinnen fått et helt nytt liv. Hun ble tidligere forlatt av sin mann 

pga. denne sykdommen. Etter at han forlot henne ville hans familie ta henne med ut i skogen 

for å sette fyr på henne. De trodde at hun var besatt av onde ånder. Ut ifra dette skjønner 

man at de sosiale konsekvensene av hennes bedring er minst like viktige som den kliniske 

bedringen i seg selv. Hun bor nå hos sin egen familie og har deltar i hverdagslivet i 

landsbyen. 

Kasuistikken illustrerer godt hvor bra dermatologi egner seg til telemedisin. Denne pasienten 

er ikke lett å beskrive med ord. Ved oversendelse av digitale bilder får man et godt innblikk i 

alvorlighetsgraden. Bildene kan også brukes til å vise hvilken effekt hun har av 

behandlingen. 
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4.2.4 Veien videre. 

De største hindringene i prosjektet har ligget på det datatekniske plan, som hele tiden har 

blitt forbedret fra IT avdelingen på Rikshospitalet. De involverte parter har kun hatt mulighet 

til å logge seg inn på DORIS på kun en bestemt datamaskin, noe som gjør det mer 

tungvint/utilgjengelig. Ut i fra dette har man erfart at DORIS ikke er en optimal programvare 

for denne type kommunikasjon. Rikshospitalet har på grunnlag av dette tatt i bruk en ny 

programvare som skal gjøre prosjektet mer tilgjengelig og lette kommunikasjonen mellom 

Norge og India. Programvaren kalles Well Arena fra Well Diagnostics (31) og vil bli innført 

våren 2005. Også denne gjør det mulig å kommunisere via internett. De involverte skal nå 

kunne logge seg inn på en webside ved hjelp av eget passord. Partene er da ikke lenger 

avhengige av å befinne seg ved Rikshospitalets datamaskin for å komme i kontakt med 

Reidun i India. De kan nå komme i kontakt med henne via en hvilken som helst datamaskin 

med nettilgang. Kasuistikkene vil bli liggende på en server og de involverte kan lese dem 

uten å måtte laste ned dokumentene på sin egen datamaskin. 

Det er planer om å få involvert flere fagområder, spesielt dermatologi, i prosjektet. 

Sannsynligvis vil det bli lettere å rekruttere spesialister til prosjektet da tilgjengeligheten vil 

bli mye bedre. De involverte kan for eksempel sitte hjemme og svare på forespørsler fra 

Refsdal. 

Dette vil utgjøre en betydelig forbedring for Refsdal også. Hun vil nå kunne koble seg opp til 

et nettverk via sin bærbare pc og være i stand til å bruke programmet mer aktivt også utenfor 

Mursan, dersom hun skulle ha behov for dette. Resultatet vil bli et større faglig utbytte 

dersom hun har flere kontaktpersoner tilgjengelig i flere ulike fagmiljøer. Kontinuiteten vil 

også bli bedre. 
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5. Konklusjon 

I løpet av disse tre ukene gjorde vi en observasjonsstudie av tre klinikker i Hathras, India. Vi 

har gjennomgått de mest sentrale elementene ved klinikkene, dvs. svangerskapskontroller, 

fødsler, vaksinering, sterilisering og HIV/AIDS forebygging. Vårt inntrykk er at rutinene ved 

klinikkene samsvarer godt med WHOs retningslinjer for å ivareta mor – barn helse.  

Gjennom vår studie har vi sett på flere aspekter som gjør disse tre klinikkene egnede som 

utgangspunkt for dette pilotprosjektet. Klinikkene er svært velorganiserte og godt drevet av 

Reidun Refsdal. Hun har en stor pasientpopulasjon som stiller henne ovenfor mange 

utfordrende kliniske problemstillinger. Ved klinikken i Mursan lå allerede de datatekniske 

forholdene godt til rette for å starte opp med telemedisinsk kommunikasjon. Hun hadde flere 

datamaskiner som hun brukte aktivt, samt ISDN linje. Ved oppstart av DORIS fikk hun et 

digitalt kamera som hun skulle bruke til sending av bilder. Ved å ha Refsdal som 

kontaktperson unngår man kommunikasjonsproblemer, da hun snakker norsk, hindi og 

engelsk.   

Prosjektet har vist at telemedisin først og fremst kan være et viktig diagnostisk hjelpemiddel 

for Refsdal. I flere av kasuistikkene har det vært gjentatte korrespondanser om samme 

pasient der hun har mottatt råd og veiledning. Etter råd fra Rikshospitalet har det blitt enklere 

for henne å starte opp med riktig medikamentell behandling, eventuelt justering av pågående 

medisinering. En slik utveksling av kunnskap vil på lengre sikt kunne øke Refsdals 

kompetanse på nye fagområder. Prosjektet har vært til størst nytte for henne i forhold til 

pasientene som oppsøker klinikken på ”poor people day”. Flere av disse har alvorlige, men 

kroniske lidelser som egner seg som DORIS kasus. Man har sett at det hovedsakelig er 

kroniske tilstander som ikke krever umiddelbare tiltak som egner seg best til denne typen 

telemedisin.  

Det har vist seg at DORIS ikke er en optimal programvare til dette formålet. Det har vært 

mange datatekniske problemer underveis og det har i for liten grad vært tilgjengelig for alle 

involverte parter. Innføringen av det nye Well Arena fra Well Diagnostic i mars 2005 vil 

føre til en vesentlig forbedring av kommunikasjonen. Brukerne vil nå kunne logge seg på 

hvilken som helst datamaskin med nettilgang og være mye mindre sted bundet enn tidligere. 

Ved å gjøre prosjektet mer tilgjengelig kan man involvere flere parter. På sikt vil dette føre 
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til at Refsdal har tilgang på flere fagpersoner og dermed en økt kontinuitet og fremdrift av 

kasuistikkene.  

Vi har erfart at det mest sentrale fagområdet har vært dermatologi og ikke gynekologi og 

obstetrikk. Dette har ført til at dermatologer fra hudavdelingen på Rikshospitalet har blitt 

involvert i prosjektet underveis. Videre i prosjektet er det rimelig at hovedfokuset vil være 

innen dermatologi og at flere hudleger ved Rikshospitalet vil bli knyttet til prosjektet på 

permanent basis.    

På grunnlag av erfaringene som er gjort i India ønsker Rikshospitalet å teste ut nye 

telemedisinske metoder. Det vil bli enda større fokus på hvordan man aktivt kan gå inn og 

hjelpe. Rikshospitalet innleder et prosjekt ved en klinikk i Kilimanjaro, Tanzania i mars 

2005. To lokale medisinstudenter skal være deres kontaktpersoner i Tanzania. Telemedisinen 

skal hovedsakelig foregå via video og telekonferanser. Fokuset skal være på HIV/AIDS 

statistikk. 

I løpet av vår prosjektperiode har vi fått et godt innblikk i praktisk gjennomføring av 

telemedisin og hvor raskt dette området utvikler seg. Vi har sett hvor viktig det er med denne 

typen prosjekter for å kunne drive teknologien fremover. På denne måten utvides stadig 

innsikten i hvordan man kan utnytte medisinsk kunnskap. Prosjektet har vist at telemedisin 

kan være til uvurderlig hjelp for pasienter og helsepersonell som jobber i ”rural areas”. 
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