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60 år – 60 000 kvinnor
Det var 60 år sedan, år1959, som Dr Catherine  Ham-
lin och Dr Reginald Hamlin påbörjade sin livslånga 
dröm i Etiopien, drömmen om att utrota Fistula-skador 
– för alltid. Drömmen är ännu inte förverkligad, men 
sanning är att över 60 000 kvinnor sedan dess har be-
handlats för sina Fistulaskador och fått sina liv och sin 
värdighet tillbaka. De här 60 årens hängivna arbete på 
Fistulasjukhuset firades med glädje och tårar under en 
veckas tid i Addis Abeba under maj månad. Vi var tre 
representanter från den svenska stiftelsen för Fistulas-
jukhuset som fick äran att ta del av firandet, Kerstin 
Engle, ordförande, samt Jennie Englund och Ewa-Marie 
Ås från styrelsen. 

En del av firandet var när invigning av en staty av paret 
Hamlin ägde rum. Här deltog Fistulasjukhusets patien-
ter – unga flickor såväl som äldre kvinnor – invirade i sina 
färgglada, karaktäristiska filtar. Närvarande var även kirur-
gerna, sjuksköterskorna, barnmorskorna och många andra 
människor som arbetar eller har arbetat på sjukhuset. En 

Bilden tagen på Dr Catherines födelsedag i januari

speciell gäst var Etio-
piens populäre premiär-
minister Abiy Ahmed, 
nyligen utsedd som årets 
fredspristagare av den 
norska Nobelkommittén. 
Tillsammans med ”The 
first Lady” planterade han 
träd på sjukhusets mark. 
 
När Catherine Hamlin 

talade rann tårar längs 
kvinnor och män om-
kring oss. Det tog ett 
tag innan vi förstod att 
det var kvinnor, i säll-
skap med sina män, som 
överlevt Fistula. Några 
av kvinnorna hade efter 
tillfrisknande och reha-

bilitering fått arbete på 
sjukhuset, varav en del 
hade arbetat där i 40 
år och nu fick medaljer 
för sitt långvariga och 
skickliga arbete. Bland 
dem fanns Mamitu och 
Lete. Lete var tonårig 
när hon efter fem da-
gars utdragen förloss-
ningskamp kom till 
sjukhuset för att veta 
att hennes baby låg död 
inuti henne. Hennes 
liv räddades. Mamitu, 
som också var tonåring 
när hon behandlades 
för fistula, kom att bli 
fistula kirurg.



Nu uppgår antalet examinerad barnmorskor från Hamlin College of Midwives (HCM) till 170 stycken.

Hamlin Fistula Etiopien (HFE) har via sitt college bidragit till ytterligare 25 välutbildade barnmorskor i Etiopien, som 
mottog sina certifikat den 14 juli 2019. Examensceremonin hölls på skolområdet. Barnmorskorna hade tidigare rekryterats 
från gymnasieskolor via kriterier för högre utbildning. De erbjöds sedan ett stipendium för att kunna gå den 4-åriga barn-
morskeutbildningen på HCM.

Vid examenceremonins öppnande gratulerade rektorn Zelalem Belete, ansvarig för HFE:s förebyggande program, de ny-
utbildade barnmorskorna och deras familjer:
- Idag är bara början på en lång professionell resa i era karriärer. Examensdagen är slutpunkten för det förberedande stadiet 

av er kamp mot fistula och andra förlossningsrelaterade skador. Utbildningen har berikat er med erfarenheter och kunska-
per som det är dags för er att börja använda. Gå nu ut och visa att ni är från Hamlins College för barnmorskor, som är känt 
för den hjälp dessa ger till mödrar på landsbygden. Jag är säker på, precis som era vägledare, att ni kommer att fortsätta 
upprätthålla ett ledarskap inom förlossningsvården på de hälsocenter där ni blivit placerade. Jag lovar att vi alltid kommer 
att stå vid er sida och försvara er professionella kunskap inom förlossnings- och mödravård. Ni önskas härmed all lycka och 
välgång i era gärningar.

Tesfaye Mamo, VD för HFE, talade också:
- Alla examinerade, ni är än så länge vår stolthet. I varje hörn av detta land är barnmorskorna från Hamlin college kända 

för sin kunskap och hjälpsamhet. Ni bär nu vidare detta ansvar att upprätthålla Hamlins goda namn och jag hoppas ni 
kommer göra succé.”

Även Doktor Mengistu Asnake, styrelse-
ledamot i HFE, gratulerade de nyutbildade 
barnmorskorna:
- Att rädda en mammas liv innebär inte bara 

att rädda en person. Det är dessutom en hjälp 
till både familjen, samhället och kommande 
generationer. Ni är viktiga i arbetet för fram-
tiden då ni är barnmorskor, ett yrke som spe-
lar en avgörande roll för ett lands mödravård. 
Jag önskar er alla en framgångsrik karriär.

Dessa 25 nyutbildade barnmorskor kommer 
snart att bli placerade på en klinik i det om-
råde ute i landet de själva kommer ifrån. Se-
dan 2007 har Hamlins college för barnmor-
skor utbildat 170 erfarna barnmorskor, som 
kommer att spela en viktig roll i att förbättra 

mödrahälsovården på landsbygden i Etiopien. Antalet statliga kliniker som stöds av Hamlin, där de nyutbildade barnmor-
skorna kommer att arbeta, är nu uppe i 66 stycken runt om i landet. Diplomater, höga tjänstemän, HFEs styrelseledamöter, 
personal, familjer och representanter från skolan deltog i examensceremonin. 

Ewa- Marie Ås

25 nya barnmorskor från Hamlin College of Midwives

Om det är någon gång man som utomstående verkligen, 
verkligen kan förstå betydelsen av det här sjukhuset, så var 
det att få sitta i detta folkhav av människor och se dessa 
kvinnor, som utan sjukhuset sannolikt fortfarande varit 
isolerade och utdömda av samhället. Men nu stod de stolta 
framför Etiopiens premiärminister och etiopisk TV för att 
motta priser.

Firandet av sjukhuset bestod vidare av andra aktiviteter, 
av dans, sång och mat, som samtliga syftade till att hylla 
sjukhuset, barnmorskeutbildningen, alla hälsocentraler som 
öppnat runt om i landet men främst av allt – att hylla dessa 
kvinnor med Dr Catherine i spetsen! Firandet präglades av 
allas gemensamma mål – att utrota Fistulaskador i Etiopien! 

Jennie Englund



Vi i styrelsen kommer gärna och berättar om Fistulasjukhusets verksamhet i Etiopien, visar bilder och fi lm. 
Kontakt: kerstinengle@gmail.com

Vi har förnyat vår hemsida! Här fi nns mycket information med bilder att hämta. Vi rekommenderar ett besök på
www. fi stulasjukhuset.org

Det framgångsrika arbetet som bedrivs genom Fistulasjukhuset är helt beroende av gåvor.
Vi hoppas på ett bidrag från dig.Plusgiro: 90 02 96-5, Bankgiro: 900-2965, Swish: 123-90 02 965

Vi fi nns också på Faceebook, twitter och 
Instagram www.instagram.com/fi stulasjukhuset.

United Nations 
Population Fund, 
FN:s befolknings-
fond, ett FN-or-
gan som arbetar 
med sexuell och 

reproduktiv hälsa världen över. UNFPA:s arbete syftar 
till alla kvinnors, mäns och barns rättigheter att leva 
hälsosamma liv. 

Projektet fokuserar på att förbättra tillgängligheten till 
vård för fi stulaskador, inkontinens och testning av livmo-
derhalscancer. 

Hamlin Fistula Etiopen (HFE), som erbjudit mer än 
60 000 kvinnor fri och kvalitativ hjälp sedan starten 
1974, är ett globalt ”center of excellence” för förloss-
ningsvård och fi stulaskador. Organisationen driver sex 
strategiskt välutrustade sjukhus i Etiopien med välut-
bildad och erfarna kirurger, sköterskor och stödjande 
personal. Denna bakgrund gör HFE till den mest ef-
tertraktade organisationen inom det här området för 
UNFPA att samarbeta med. 

Ato Tesfaye Mamo, direktör för HFE, uttryckte sin tack-
samhet mot UNFPA Etiopien för att ha valt HFE som sam-
arbetspartner. Vid uppstartsmötet i Addis Abeba den 17 
september 2019 sa han följande:
- Det här projektet betyder mycket för oss. Vi vet sedan 

länge hur vi ska behandla dessa patienter, men att identifi era 
patienterna har varit en stor utmaning för oss under åren. 
Genom det här projektet, som fokuserar på att kartlägga var 

Hamlin Fistula Etiopen inleder ett treårs projekt 
med UNFPA Etiopien

patienterna fi nns, hoppas vi  även att kunna nå kvinnor i 
avlägsna områden i landet och uppnå målet att utrota Fistu-
laskador som ett folkhälsoproblem i Etiopien.

HFE:s planerings- och programdirektör, Doktor Demissew 
Beyene underströk ambitionen att förbättra tillgängligheten 
till kvalitativ vård för kvinnor med förlossningsskador: 
- HFE:s huvudsakliga roll i projektet kommer vara att er-

bjuda behandling på våra sex behandlingscenter till 3 000 
kvinnor med fi stula skador och inkontinens. UNFPA och 
hälsopersonal i de sju utvalda områdena har som uppgift att 
identifi era och hänvisa patienter med vårdbehov till hälso-
centren.

Uppstartsmötet besöktes av ytterligare intressenter som t 
ex representanter från regionala hälsomyndigheter, lokala 
frivilligorganisationer och föreningar, fi stula kirurger samt 
centrens chefer och driftspersonal.

Stiftelsen deltar på de Mänskliga rättighetsdagar-
na, MR-dagarna, som i år äger rum i Linköping, 
fredagen 15 november. 

Många av våra läsare av pappersversionen av vårt 
Nyhetsbrev har egen mail adress, det är vi överty-
gade om. Tillhör du denna krets, och kan tänka dig 
att få brevet via mail, skulle vi vara mycket tack-
samma om ni skickade in adressen till 
kerstin.engle@gmail.com.



Stiftelsen Fistulasjukhuset
c/o Riksförb. Hem och Samhälle
Alsnögatan 7,
116 41 Stockholm


