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Rapport rekognoscering 
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Nærværende rapport omhandler erfaringer fra 
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Formål: På sigt at hjælpe Ambulancemandskab i Arusha området, Tanzania med 
at udvikle viden og færdigheder i ambulancetjenesten ved skabe 
forudsætning for et ambulanceseminar.  

 
 Formålet med denne rekognoscering er at opsøge informationer om 
områdets infrastruktur, herunder sundhedssystemet i området. Og at 
besøge de forskellige instanser, som involveres enten direkte eller 
indirekte i projektet. At undersøge  ambulancetjenestens nuværende 
niveau materielt og fagligt. 
At afdække  eventuelle problemstillinger og interessekonflikter inden 
iværksættelse. 

 
 
 
Mål: At indhente tilstrækkelige informationer, nævnt i formålet, til at arbejde 

videre på planlægningen af selve pilotprojektet. 
 At skabe en kontaktflade direkte med de lokale partnere mhp. afklaring af 

supplerende spørgsmål hvad angår projektet. 
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Samarbejdspartnerne 
 

Hvordan fik vi kendskab til Arushas Venner 
Til årsmødet i ”Genbrug til syd” under Mellemfolkeligt Samvirke i Svendborg 2009 blev Redder af 
Verden forespurgt om ikke foreningen ville hjælpe med et seminar for ambulancefolk i byen 
Arusha, Tanzania. Forespørgeren var foreningen Arushas Venner med formand Merete Trolle som 
tilbød udstrakt støtte og samarbejde. Endvidere kunne vi konstatere at Arushas Venner var godt 
forankret i lokalsamfundet med den lokale forening ”Save The Children” og har stor erfaring i 
forsendelse af materiel og containere, som de har afsendt ca. 15 af til området, spækket med 
materialer til bl.a. skoler, men især hospitalsudstyr og andet indenfor sundhedsområdet. I årene fra 
1998-2002 blev der fx afsendt i alt 5 ambulancer af typen VW LT. 

 
Hvem er Arushas Venner 

Arushas venner et fællesskab af mennesker, som gerne vil hjælpe andre, men som også vil se hvad 
deres penge bliver brugt til. Deres forening støtter projekter i Arusha efter princippet hjælp til 
selvhjælp, og deres egne folk på stedet sikrer, at denne hjælp er effektiv. 
 
Hvad er Arusha? 
Arusha er en by i det nordlige Tanzania på ca. 600.000 indb, Byen er hovedstad i regionen Arusha, 
omtrent på størrelse med Jylland. Det er et område med pragtfulde naturscenerier og er blandt de 
sidste store, sammenhængende tilholdssteder for Afrikas storvildt. Men det er et barsk sted for 
mennesker at leve i. Det meste af året goldt og tørt, og i regntiden et ufremkommeligt ælte. 
Befolkningen er dels omvandrende masaier i bestandig søgen efter græsning til deres udhungrede 
kvægflokke, dels fastboende agerbrugere i små primitive landsbyer, med tilhørende udpinte 
jordlodder. De omfattende tørker og umenneskelige levevilkår har efterhånden drevet mange ind til 
en kummerlig tilværelse i Arusha by´s slumkvarterer.  
 
Mama Merete? 
Historien om Arushas venner begyndte med danske Merete Trolle, der som udstationeret 
sygeplejerske, startede et omfattende hjælpe- og igangsætterarbejde blandt masaierne og i Arusha 
by. Hun blev optaget i en stamme, og bosatte sig siden i Arusha, for på egen hånd at hjælpe de 
mange nødstedte kvinder og børn. Hendes arbejde med pleje og undervisning af forældreløse, syge 
og handicappede børn førte til starten af foreningen Save The Children Arusha, hvortil hun har 
skaffet støtte og opbakning både lokalt og fra støtte i Arushas venner som blev dannet i Danmark. 
 

 
 

Kontaktoplysninger  
 
1  Merete Trolle  Formand (sygeplejerske)  25779923   
2  Anders Pallesen Jensen  Webmaster (stud. Oecon)  20619703   
3  Bjarne Schmidt Nielsen  (cand.Scient.Pol)  40256345   
4  Caroline Adolphsen  (stud. Jur)                        60600475   
5  Christine Winding-Lauritzen (cand. Scient.Pol)  60131525   
6  Gitte Jørgensen  (cand. Scient.Soc)  51900361   
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7  Henrik Lauritzen  Kasserer    
8  Julie Galsgård Jonsen  Bestyrelsemedlem  51263014   
9  Marie Dich Helbo  Bestyrelsemedlem  27289258   
10  Morten Skjelmose  Suppleant (Ingeniør)  51906089   
11  Søren Helbo      22523710  

 
Hvem er Save the Children 

Flere billeder 

Red Barnet er Save the Children – Verdens største uafhængige børneorganisation. Red Barnet 
kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten 
af verden.  
Administrerende direktør: Jasmine Whitbread 
Grundlægger: Eglantyne Jebb 
Grundlagt: 15. april 1919 
 
Lokalformand: Ibadi Al Sherrif + 255 784 282 689 tawakal1tz@yahoo.com. Save the Children i 
Arusha har fungeret som den lokale organisation som har modtaget og distribueret omkring 20 
containere med skole og sundhedsmaterialer fra Danmark og Arushas venner. Forsendelserne er 
betalt af ”Genbrug til Syd”. Og effekterne er et resultat af indsamlinger i Danmark. 
 

Landet Tanzania: 
• Hovedstad Dodoma, men reelt fungerer Dar es Salaam forsat som hovedstad (2.498.000 indb.) 

• Areal 945.000 km2 (Danmark 43.000 km2) 

• Indbyggertal 36,8 mio. inkl. 1.004.000 på Zanzibar. (2005) 

• Befolkningsvækst pr. år 2,9 pct. (1980-2002) 

• Befolkning Hovedsageligt Bantu, mens befolkningen i Zanzibar er blandet Arabisk og Afrikansk 

• Sprog Kiswahili og Engelsk, samt arabisk på Zanzibar 

• Religion 45% Kristen, 45% Muslim, 10% Oprindelige religioner; Zanzibar - 99% Muslim 

• Tidsforskel +1 time om sommeren, +2 time om vinteren 

Økonomi 

• BNI pr. capita 330 USD. Væksten i BNI pr. år er 6,8% (2005) 

• Vækst i BNP pr. capita 1,54 % (1990-2003) 

• Gældssituation (år) Langfristet offentlig udlandsgæld 7,7 mia. USD. (2005) 

• Udenlandsk bistand pr. capita 46 USD (2003) 

• Dansk projekt/programbistand Landerammen for 2005: DKK 380 mio. 

• Valuta Tanziansk shilling (TZS) 

• Valutakurs 1 DKK er ca. 295 TZS 

• Dato for valutakurs 23.09.2005 
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• Dansk samhandel Dansk eksport udgjorde i 2004 DKK 70,3 mio og importen udgjorde samme år DKK 11,5 mio. 

 

Program: 
 
21. Departure CPH 11.30 hrs TK 1784   
22. Arrival Kilimanjaro 03.20 hrs. Ibadi will pick up an bring to Hotel Crown. After a 

little rest are we taking an orientation tour around Arusha. Masai market? Firestation? 
23. Meetings? Having some early breakfast. Thereafter group discussion through the 

whole idea/concept of the "project, but also the "program". Later in the day after 
lunch at the hotel. Afternoon available? 

24. After breakfast heading to Mount Meru Hospital for the meeting with the management 
to find and plan if possible how best to initiate/kick start the "project". A short visit to 
Ngarenaro Clinic and SAVE THE CHILDREN'S Elerai dispensary. Talking to the 
ambulance staf to get aquainted to their skills, experience and knowledge. 

25.  A morning trip to Hai. Introduction to the hospital management and having a meeting 
there. Returning to Arusha later in the day. 

26. Early departure in a 4wd for the Serengeti NP via Manyara and the rim at the 
Ngorongoro Crater,(Masai village?) arrival late afternoon at the cottage in the 
Serengeti. 
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27. Early morning – all day Serengeti drive. Afternoon arrival back at the cottage, we will 
overnight in the tent. Tents is the best way to experience the sounds of the wilderness 
and its predators. 

28. Early departure from Safari. Maybe a  visit at a Masai village.   
29. At our disposal… Visit nr. 2 at Mt. Meru Hospital. Visit at Knights Support, local 

private ambulanceservice. 
Discussions to improve our report and annexes. 

30. Packing and evaluation with Ibadi.  
Please note that we must be in Kilimanjaro airport no later than 02.20 hrs on the 31. St 

31. Departure JRO at 04.20 hrs 
 
Ændringer fandt sted. Det realiserede program kan udledes af dagbogen. 
 
Dagbog 
 
Billeder: 
http://www.redderafverden.dk/Billeder.asp  
 
Dag 1  
 
Efter 1. dag i Tanzania kan vi konkludere at det ER Afrika. Fortsættelse følger... 

Efter en sen ankomst i nat med Turkish Airways fra Istanbul blev vi modtaget af Ibadi som er Save 
the Childrens stedlige formand. Vi blev herefter kørt til Arusha i en 4WD. Hotel Crown er et godt 
hotel med den sædvanlige kvalitet af wifi. Vi bor her på et 3 mandsværelse til ca. 100 $ pr nat... 
ups!! der gik strømmen lige... 

Vi fik lige lov at sove længe i dag pga. den sene ankomst og kl. 10.30 kunne vi begynde at 
afstemme forventninger med Ibadi. Under mødet drøftede vi kortsigtede muligheder såvel som de 
langsigtede, hvor Ibadi gjorde sig til talsmand for et reelt førstehjælpsprojekt for lokale i området... 
Lidt á la vore planer i Senegal. 

Vi fik også afstemt programmet og blev meget klogere på vore udgifter. Ibadi fremlagde en safari 
tur til weekenden og flere møder på hospitaler og sundhedscentre i Arusha, Hai og Moshi her i 
resten af denne uge. 

Her til eftermiddag på 1. dagen var vi på rundtur i Arusha og bl.a på besøg hos det lokale 
brandvæsen, hvor vi så en gammel tender fra Silkeborg, komme tilbage efter endt opgave. 
 
Lige nu er vi hjemkommet efter en tur på markedet, hvor vi ufrivilligt blev "guidet" rundt. Og 
selvom vi ved flere lejligheder forsøgte at verfe dem af, forventede de alligevel betaling efter 
dåden.... Afrika... 
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Dag 2 
 
Dagen startede med at besøge Mt. Meru hospitalet, som er et regionshospital, sundhedsstrukturen er 
skitseret nedenfor. Mødet foregik på Regions Medical Officer (RMO) kontoret på sygehuset med 
RMO og dennes kollega, Ibadi al Sharif og os.  
 
Sundhedssystemet består af et ”næsten” gratis system, hvor patienter betaler et symbolsk lavt beløb 
til sin behandling og det halve af medicinens pris. 
 
Fra borgeren er kommunen første led, som har mange tilbud. 
Så kommer sundhedsklinikkerne. 
Dernæst er der i Arusha 13 sundhedscentre, hvoraf mange er private, som er lig fuld pris. 
Så kommer distriktsygehusene som der i Arusha regionen er 6 af. 
Til sidst kommer så regionshospitalet. 
 
Mødet foregik i en yderst positiv og imødekommende tone, hvor hver part fik redegjort for vore 
muligheder og ønsker.  
 
Der er ingen tvivl om at hvis vores projekt alene skulle foregå her på stedet, var vi hurtigt i gang. Vi 
fik også drøftet forventninger og målgrupper som godt kunne give anledning til store udfordringer. 
Fx får vi at vide at den ene af de 2 ”Falck” ambulancer på hospitalet måske ikke kører mere og den 
anden kører stort set kun døde til hospitalet og intrahospitale transporter. Her afspejler sig en forskel 
i vore respektive målgrupper, hvor vores helt klart er ambulancefolk og enkelte sygeplejersker fra 
modtageafsnit til en undervisning præhospitalt. Fra hospitalets og Ibadis side er det nok mest 
førstehjælp i lokalområdet, der er brug for. Forståeligt nok, når man kender forholdene. Vi blev 
alligevel enige om at førstehjælpen må komme som en slags fase 2. Fase 1 vil være at forsøge at 
etablere en alarmering og gøre ambulancepersonalet i stand til at udføre ambulancetjeneste. 
 
Et andet emne er at der ikke findes et centralt nummer som 112 til at alarmere på, derfor bliver 
ambulancerne aldrig kaldt. Dette drøftede vi også til mødet, hvor der var enighed om at en del af 
problemet kunne forsøges løst ved en henvendelse til politiets ledelse, som ville få et direkte 
nummer til modtagelsen, som så kunne afsende ambulancen. Endvidere kunne vores seminar få 
deltagelse at et par politifolk for at fremme samarbejdet og forståelse af vigtigheden af en hurtig 
alarmering. 
 
Vi kunne desværre ikke få lejlighed til at se ambulancerne og tale med redderne, da de var til en 
samling et andet sted. 
 
De fleste patienter her på hospitalet, som har alle specialer, er traume patinter.  
Der er en afdeling specielt for disse patienter, som har 100 sengepladser – disse er altid optaget. 
Sekundært er det børn med medicinske sygdomme, fx TB, HIV og lungebetændelse.  
Diabetes er her, som i de øvrige udviklingslande, på hastig fremmarch. 
 
Vi fik en rundvisning på stedets modtageafdeling og skadestue, hvor vi bl.a. hilste på et par 
amerikanske sygeplejersker som var frivillige på afdelingen.  



    

Tanzania 2013 Version 2 ©Redder af Verden 

 
Samme sted var vi også vidne til et traume, der blev bragt ind med en civil bil. Manden lå 
ubevægelig på bagsædet, blev trukket ud i benene og båret ind i afdelingen af 3 kammerater. Dette 
var i 99 % af tilfældene måden det foregår på.  
 
Efter dette var vi på kaffehus og evaluere på mødet – vi har alle opfattelsen af at det essentielle i 
vores kommende projekt afhænger af om der kan aftales en alarmeringsmetode, så ambulancen og 
dets mandskab kan komme til sin ret.  
 
3. dag 
 
I dag kørte vi til Hai. En by ca. 50 km øst for Arusha. Hai ligger på hovedvejen fra Dar Es Salaam 
til Nairobi og ca 20 km fra Moshi. 
 
Her ligger et distriktshospital med ordnede forhold. Rengøringen skinner i øjnene, her er pletfrit. 
 
Vi holder først møde med Dr. Naaura som er fungerende Distrikt Medical Officer (DMO). Som får 
samme præsentation fra RAV som i går på Mt. Meru hospitalet. Igen er mødet meget positivt og 
imødekommende. De er meget interesserede i, hvad vi kan tilbyde. Holger viser hende 
ambulancemandens 6 hovedpunkter med ABCDE.  
Det tyder på at ambulancen her på stedet rent faktisk kører til færdselsuheld på den stærkt 
trafikerede hovedvej. Størstedelen er opgaverne er dog transport fra sundhedscentrene til hospitalet 
her og nogen gange videre til KCMC i Moshi. 
 
Der er 3 chauffører og arbejder i turnus med andre kørselsopgaver. Er ingen af dem hjemme, 
tilkaldes en 4. der bor tæt på.  
 
Målgruppen vurderes at være max 20 personer fra hospitalet bestående af chauffører og 
sygeplejersker. 
 
Under rundvisningen på sygehuset præsenteres et par ønsker. Det drejer sig især om 
iltkoncentratorer. De har tre af dem, men kun én fungerer. Autoklaver har de 3 nyere, der dog ikke 
virker. Så bruger de den ene gamle de har.  
 
WAS Ambulancen, som her er placeret, kom i 2011 og har efter sigende været flittigt brugt. Den 
starter fint og udstyret består stort set kun af båre og bærestol. Der ligger et par sprøjter og et par 
forskellige ampuller samt et dropsæt med tilhørende 500 ml Natrium/glucose.  
Den kunne trænge til en ordentlig overhaling af en rengøring da den er meget beskidt indeni. Den 
eneste tilstedeværende chauffør kan ikke huske hvordan man tager båren ud og vi må assistere/vise 
hvordan. Båren kan ikke sænkes til lavere niveauer førend den nærmest bliver ”voldtaget”. Så giver 
den sig meget trægt. Båren mangler et håndtag og trænger også til en gennemgribende rengøring. 
Den bliver dog ganske funktionsdygtig igen efter en del motion. Bårehejset indeni bilen fungerer 
fint, så chaufføren får en kort instruktion i ud og indladning. 
 
Ambulancen er kommet fra Esbjerg og har anlægsnr. 21001306, 1. registreringsdato er 29-11-00 
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Og vognnr. Er 4-26 3345. km standen siger 459877. Chaufføren, der også er mekaniker og 
ansvarlig for bilens drift, ønsker sig lidt værktøj til bilen og spørger om der hører specialværktøj 
med til denne type bil. Vii lover at undersøge. Den stationære BT måler er defekt og vi undersøger 
om vi kan finde nogen hjemme til at skifte ud med. Vi lover også at undersøge om vi kan skaffe 
ambulancebukser og gule refleksveste til redderne. 
 
Denne ambulance er således kun den anden vi har set i området hernede. Der ser indtil videre ikke 
ud til at være nogle, udover et par stykker fra røde kors og så de Falck donerede. 
 
Konklusionen fra dagens oplevelser er at der i seminaret skal indeholdes rengøring og 
vedligeholdelse som en daglig rutine. Instruktion og øvelse i brugen af materiellet er også en 
nødvendighed. 
Senere erfarede vi fra Merete Trolle at der rent faktisk befinder sig en Falck doneret ambulance 
mere i Hai. Denne fik vi desværre ikke set af uvisse årsager. 
 
Dag 4+5+6 
 
Safari i Serengeti.  
 
Søndag eftermiddag, efter hjemkomst på hotellet har vi nået at lave en grovskitse over et eventuelt 
projekt. Samt en pakkeliste til fremtidig brug her i området. 
 
Dag 7 
 
Vi mødtes med Ibadi kl. 9 og tog ud til en ambulanceoperatør, som vi hørte skulle være privatejet. 
Vi kørte forbi den station på vej til og fra Safari. Ibadi mente ikke at vi bare kunne troppe op 
uanmeldt, men efter at have overbevist ham om, at det bare var ambulancefolkene vi ville snakke 
med, tog han med derud. 
 
Ambulanceoperatøren (First Air Responder/Knight Support) er privat og består af 6 ambulancer i 
Dar Es Salaam og 2 i Arusha. En af mændene bag firmaet er englænder og tidligere instruktør af 
paramedicinere i LAS- London Ambulance Service. Her i TZ har han uddannet sine medarbejdere 
til EMT’er i 3 niveauer. På hver bil er en paramediciner med kompetencer i avanceret 
luftvejshåndtering og mediciner som vi kender det fra London. De kører med samme system som vi 
gør i DK med protokoller fra en korpslæge. 
 
Lidt mere om First Air Responder. De markedsfører sig selv som ”Full Emergency Response 
Service” med Medical Air Evacuation og med kurser i forskellige niveauer førstehjælp. De har 
endvidere ”Fireservice”, og Security Services. Faktisk på mange af Falcks forretningsområder. 
Deres hjemmeside er: www.knightsupport.com  
Firmaet udstråler selvtillid og virker veletableret og folkene virker veluddannede. Ambulancens 
udstyr er i orden og vel vedligeholdt. Bilerne er rene indeni. 
 
Vi fik en gennemgang af bilen, en Leyland ambulance, samt forevist udstyret af 2 kvinder (lokalt 
uddannede), en paramediciner og en EMT. Vi fik også en snak med deres chef som var meget 
samarbejdsvillig. Vi fik spurgt om vi måtte trække på dem når og hvis vi kommer i gang hernede. 
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Vores tanke er at det måske var en god øjenåbner og motivationsfaktor for ”vore” kommende 
reddere”. 
 
Herefter ilede vi videre til Ngarenado sundhedsklinik som er for fødende kvinder og små børn. Her 
er placeret 2 VW LT, hvoraf kun den ene fungerer. Den anden var klodset op på kommunens 
værksted som ligger lige ved siden af, mere om denne senere. 
 
Den VW som er i funktion bliver kørt i døgndrift og vi hørte den forleden på gaden med udrykning. 
Den servicerer 5 forskellige sundhedsklinikker, men er hjemmehørende på denne klinik så de kan 
trække på den ifm en vanskelig fødsel. Denne ambulance siges at have reddet mange unge kvinder 
og børn, ifm. vanskellige fødsler. Bilen køres af en chauffør, med en fødselshjælper og en læge som 
medfølgende personale. Der er 3 faste chauffører tilknyttet, udover skiftende sygeplejersker og 
læger. 
 
Bilen har flere mangler i det udstyr, der engang blev sendt med fra Silkeborg. Og flere småting på 
bilen afslører en dårlig vedligeholdelse af bil og udstyr. Kendskab til materiellet er ikke 
eksisterende. Lægen, som har ansvaret for ambulancen fik øje på at vi pakkede akutkufferten ud og 
kom straks over og sagde ”where did you find that?”  og ”what is in it?”… “Han er ny”, fortæller 
Ibadi. Redderne (chaufførerne) virker meget interesserede i at lære ambulancetjeneste, men går 
rundt med lidt røde ører efter Ibadis dundertale omkring vedligeholdelse. Pludselig var de alle nye 
og havde ikke fået noget at vide…. Bilen har for nyligt fået isat den reservemotor der tilsyneladende 
var med fra Danmark i sin tid. 
 
Tilbage til den ambulance der ikke var i drift. Den er klodset op på alle 4 hjul og skal formentlig 
have ny motor. Holger mener ikke den nogensinde kommer på vejen igen. Han er inde på at bilen i 
så fald kunne levere en del reservedele, hvis der bliver passet på den. Vi konstaterer at bilen ikke 
kører fordi den bruger meget olie – Og da den skulle repareres var det dyrt og reparationen blev sat 
i bero indtil der kom penge til den. Udstyret bagi var funktionsdueligt men i meget dårlig 
vedligeholdelsesstand. Det er helt klart for os at der ikke har været indarbejdet en rutine i at føle 
ansvar for materiellet.. Der venter os en stor opgave her.    
 
Dag 8 
 
Besøg på Mt Meru Hospital igen for at besigtige de ambulancer der tilhører dette største sygehus i 
regionen. Mt Meru hospitalet har 400 sengepladser, og når en ny afdeling snart står klar er der plads 
til 500, men sengene mangler stadig. Vi fik lovning (fra Ibadi) på at hospitalet nok skulle stille med 
undervisningsfaciliteter med  projektor og av udstyr. 
 
De 2 ambulancer er en Fiat Ducato (2 år gammel), der fungerer som intensiv ambulance og som er 
særdeles veludstyret bl.a. respirator, EKG overvåg. samt en masse medicin. Og en Toyota 
Landcruiser 4WD, som var uden udstyr på nær båre. Det bedste ved besøget i dag var, at begge 
biler bliver vedligeholdt og rengjort, hvilket de var i færd med under besøget. Konklusionen er at 
det kan lade sig gøre at implementere dette, som en fast daglig rutine. 
 
Der er fast tilknyttet 6 sygeplejersker og 3 chauffører til disse 2 biler, hvor afdelingssygeplejersken 
for intensivafdelingen har ansvaret for intensivambulancen. 
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Vi har skrevet en del om vores besøg på de enkelte hospitaler, men må også erkende at vi er i 
Afrika, forstået på den måde at programmet flere gange er skredet. Vi har brugt meget tid på at gå 
rundt i byen, dele af det forventede dagsprogram, er om morgenen blevet udskudt til næste dag, 
samt at der har været en del ventetid i forhold til de enkelte besøg. 
 
Dag 9 
 
Elerani dispensary var turens sidste hængeparti. En ”Save The Children” klinik med 5 ansatte og 
som tager imod næsten alle slags patienter. Her er en tandlæge, en pensioneret kirurg, en laborant 
og 2 sygeplejersker og så selve cheflægen, som kun var deltidsansat og ellers arbejder på et større 
hospital. Vi blev hilst velkommen og blev vist rundt på den lille klinik, der ligger ca. 400 meter fra 
vores hotel. Og her i indkørslen stod så den allerførste vogn der kom fra Falck i 1999. En Mercedes 
207 D med ”træk ud og løft ned” båre, en del udstyr med Laerdal maske/pose, El sug og meget 
mere.   
 
Vi spurgte om vi måtte høre bilen starte, hvortil der blev sagt at bilen havde stået stille de sidste 3 
dage pga. defekt el-anlæg. Batteriet var til genopladning. Vi spurgte ind til problemet, men fik ikke 
noget helt præcist svar, men formoder det er generatoren, hvorfor vi undrer os lidt over ”batteri til 
ladning”. Der er nøje ført kørebog med km og det hele indtil midt i 2010, hvor den siden kun har 
kørt 500 km. 
 
Der er tilknyttet en fast chauffør, som dog lige er blevet udskiftet. Den nuværende chauffør har 
været her 5 dage. Dertil kommer så de 2 sygeplejersker og 2 læger som kører med på skift. Der 
køres primært opgaver fra klinikken til et større hospital med dårlige patienter og fødsler med 
forventede komplikationer. 
 
Som det sidste på vores ophold havde vi til aften en evaluering og en sammenfatning af vore 
oplevelser og forventninger med Formanden for Save Children; Ibadi Al Sherrif, som vi takkede for 
indsatsen under vores ophold. Vi sidder nu tilbage med gode forhåbninger og mod på et kommende 
projekt. 
 
Under vores ophold her i området har vi været ramt af strømsvigt adskillige gange. Lige fra ganske 
få timer, til hele dage. Det har derfor været en udfordring at få skrevet dagbog og ført den ind i 
vores medlemsforum. Vi har derfor forsøgt at holde medlemmerne ajour på Facebook, med enkelte 
billeder når vi var i nærheden af trådløse netværk rundt i byen.   
 
 
Finansiering: 
 
Turen er blevet delvist finansieret af Redder af Verden. Der er ydet betydelig støtte i form at tilskud 
fra Reddernes Landsklub, Reddernes Faglige klub KBH samt lokalafdelinger og 3f Regionalt 
internationalt udvalg i Midtjylland. 
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Og så har der været en egenbetaling på ca. 15 %. som må anses for at være et betragteligt beløb, 
idet det skal ses i sammenhæng med knapt 2 ugers afspadsering/ferie og tidsforbrug på planlægning 
før og efter selve rekognosceringen. 
 
Safarien er ikke indeholdt i ovenstående. 
 
Regnskabsaflæggelse for Rekognosceringsturen 2013 til Tanzania: 
 

Understående udgifter er for 3 personer i danske kroner. 
 

Flybilletter t/r  : 16.371,00 
Flybillet Indenrigs en vej  :      694,00 
Transport indland  :   1.067,00 
Transport udland  :   1.353,00 
Rejseforsikringer - Falck  :          0,00   
T shirts RAV til uddeling.  :      860,25   
Navneskilte   :        50,00  
Hotel Crown, Arusha x 10  :   5.260,00 
Vaccinationer inkl. Malarone. :   4.366,00  
RAV banner med sponsorer. :      500,00 
Visa turist.   :      835,00 
Mad x 10 á 405,-kr  :   4.005,00      
Kontor – telefon og IT udland. :      200,00      
I alt    : 35.561,25    
 
For ovenstående står vi naturligvis til rådighed såfremt der måtte være spørgsmål. Dokumentation i 
form af kvitteringer kan forevises på forlangende. 
 
 
Konklusion 
 
Vores samlede indtryk efter dette besøg er, at vi finder den offentlige ambulancetjeneste, stort set 
ikke eksisterende.  
Der er intet centralt alarmeringsnummer som vi kender det fra 112.  
Næsten alle akutte patienter bliver bragt ind på hospitalet med privat personbil eller lignende.  
De få ambulancer der er, bruges i vid udstrækning af hospitaler til intrahospitale transporter. 
Personalet består af chauffører, sygeplejersker og læger der ikke har nogen ambulancefaglig 
baggrund. 
En forudsætning for at iværksætte præhospital uddannelse og træning vil derfor være at der er 
opbakning, forståelse og vilje til forandring fra højere instanser i både kommunen, regionen og stat. 
Og politiet, især færdselspolitiet, vil skulle spille en vigtig rolle, idet de ofte er de første der får 
kendskab til/ ankommer på et skadested, samt det faktum er de massivt er tilstede i gadebilledet. 
Der er behov for at der etableres en alarmeringsplan med central styring, som igen fx kunne ligge 
hos politiets kommandocentral/hovedkvarter.  
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En anden forudsætning for at ambulancer skal kunne bruges til akutte opgaver hos borgeren er, at 
borgeren kender et central nummer og gennem dette nummer kan tilkalde ambulancen. Her vil der 
være behov for en kampagne, for at bringe borgeren og områdets lægepraksis’er og klinikker, et 
kendskab til hvordan, hvornår og hvilket nummer der skal bruges. 
Rekognosceringsholdet vil anbefale at iværksætte et pilotprojekt for at tilføre præhospital træning 
og instruktion, for derigennem at skabe forudsætning for en prøveperiode med et 
alarmeringsnummer med tilkald af en ambulance. 
Det er imidlertid ikke indenfor Redder af Verdens rækkevidde at iværksætte kontakt til højere 
instanser med henblik på at få løst disse opgaver. Hvorfor vi er stærkt afhængige af øvrige 
interessenter med disse evner. Men vi mener dog at vi kan bidrage med erfaring og viden i en 
eventuel arbejdsgruppe med de involverede parter. 
 
Målsætningen 
Formålet med rekognosceringen var som beskrevet i indledningen, at skabe forudsætning for at 
gennemføre et pilotprojekt i Arusha området. 
At opsøge informationer om områdets infrastruktur, herunder sundhedssystemet i området. 
At undersøge ambulancetjenestens niveau både fagligt og materielt. 
At besøge de forskellige instanser som involveres enten direkte eller indirekte i projektet. 
At afdække eventuelle problemstillinger og interessekonflikter inden iværksættelse. 
 
Til base og logi anbefaler vi Hotel Crown i Arusha. Der er WIFI på alle etager, et godt stort 
mødelokale og et godt køkken til sarte europæiske maver. Endvidere ligger det centralt med 
indkøbsmuligheder tæt på. Der er et venligt og imødekommende personale. Der er en generator der 
startes i tilfælde af strømsvigt, dog kun i tidsrummet fra 18-22. 
Transport må klares på bedste vis med taxi og til fods. Det er vort indtryk at Hotel Crown i Arusha 
befinder sig indenfor gå afstand til de fleste lokaliteter i byen. 
 
Sikkerhedsmæssigt havde vi ingen problemer. Dog tilrådes til forsigtighed ved færden efter 
mørkefald samt at undgå at ”flashe” med smykker, dyre ure, kameraer mv.  
 
Er der et behov? 
Ja, der er et stort behov. Både til kvalificeret transport og behandling fra sundhedsklinikkerne, men 
så sandelig også med henblik på at få personalet gjort i stand til at håndtere akutte patienter fra 
gader og private hjem og disses behandling en route til hospitalerne. 
 
En meget vigtig ting er vedligeholdelse med rengøring af ambulancen og dennes materiel/udstyr. 
Det er meget få steder, hvis overhovedet nogen, at der eksisterer en reel rutine med rengøring hver 
dag og dermed længere levetid på materiellet. Dette skal indarbejdes i et pilotprojekt. 
 
Der er ganske vist et antal lokale private ambulanceoperatører. Vi besøgte ”Knight Support” som er 
en ambulancemulighed med høj kvalitet. Primære kunder er turister m.m. Men kun få borgere i 
Arusha vil kunne betale for deres hjælp. Firmaet er engelskbaseret med hovedafdeling i Dar Es 
Salaam. 
 
Derfor er der således også et stort behov til den almindelige borger og de fattige på gader og stræder 
som ikke vil have råd til privat ambulancedækning. 
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Muligheder: 
Der er stor velvillighed i forhold til at modtage undervisning i førstehjælp, og tilsyneladende er der 
mange sygeplejersker og læger, der ser frem til et ambulanceseminar. 
 
Uddannelsesbehovet på ambulancen anbefales i første omgang til at være en førstehjælper  
uddannelse med instruktion i at kunne betjene udstyret, der er i bilen. Perioden skal nok som 
minimum være 2 x 14 dage med et 14 dages opfølgningshold efter 6 måneder. 
Muligheder for at supplere op med yderligere udstyr fra Danmark undersøges.  
 
Målgruppe 1, må efter vores overbevisning være chauffører og de sygeplejersker og læger, der er 
tilknyttet en ambulance. Chaufførerne skal være indlæringsivrige og i stand til at udvikle sig fra 
”chaufførrollen” til ”Redderrollen”? Det er samtidig en nødvendighed at alle kommende 
”ambulancefolk” tillæres stor ansvarsfølelse for materiel og køretøjer. 
 
Målgruppe 2 anses for at være sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som har deres funktion i 
modtagelser, skadestuer eller klinikker. Samt et antal brand og politifolk for at give en vidensdeling 
på tværs af faggrupper. Disse vil kunne byde ind med erfaringer og ”sælge” information om 
hinandens viden og færdigheder overfor deres respektive kolleger. Endvidere er der en god chance 
for at optimere samarbejdet mellem hospital, politi og redningsmandskab. 
 
Tak til involverede: 
 
Rekognosceringsholdet fra Tanzania 2013, vil gerne sige mange tak til alle de, som på en eller 
anden måde har været involveret i denne rekognosceringstur. 
 
Først stor tak til Merete Trolle, Arushas Venner og Ibadi Al Sherrif, Save the Children, Arusha for 
at guide og rådgive os under opholdet. Også en stor tak for at tage godt imod os, gennemføre et 
spændende program og være til rådighed for online refleksioner under besøget. 
 
Stor tak til Falck Danmark, for at stille forsikringer til rådighed for os på turen. Falck DPC for at 
tilrettelægge så vi kunne komme af sted og Falcks stationsledere på stationerne i Næstved, Ejby og 
Silkeborg. Det har været en fornøjelse at møde åbenhed overalt og vi vil gerne takke alle jer som 
har doneret gaver i form af merchandise mv. til at medbringe på turen. 
 
Også stor tak til Reddernes Landsklub, Reddernes faglige klub København og 3F for at ville bakke 
op om denne rekognoscering og for at sikre turen økonomisk ved tilskud til Redder af Verden. 
 
Stor tak til vore sponsorer: RFK - Næstved, 3F - Middelfart og Silkeborg for et bidrag til at holde 
udgifter til egenbetalt transport og leveomkostninger nede. Tak til 5.11 Damasec for at sørge for 
fremragende og flot beklædning til os på turen.  
 
Sidst men ikke mindst stor tak til vore familier herhjemme for at ”holde skansen” og for forståelse 
og indlevelse i et projekt der ligger langt fra den normale dagligdag. 


