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Formål 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har orientert styret om Helse Nord RHFs 
tuberkuloseprosjekt i Malawi (jf. tematime om Helse Nord RHFs samarbeid med College 
of Medicine, University of Malawi - prosjekt TB i Malawi, styremøte i Helse Nord RHF 23. 
november 2016). I forbindelse med denne tematimen ba styret om å få en 
orienteringssak om aktuelt oppfølgingsprosjekt i Malawi med tanke på å øke den 
økonomiske støtten til prosjektarbeidet i Malawi. 
 
I denne styresaken orienteres det om prosjektet som har pågått siden 2011 og om mulig 
oppfølgingsprosjekt.  
 
Bakgrunn 
Etter et forarbeid i 2010 startet Helse Nord RHF i 2011 et tuberkuloseprosjekt i 
Blantyre, Malawi. Prosjektet Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI) har gått over to 
tre-årsperioder, 2011-2013 og 2014-2016. Det er inngått avtale om at dette prosjektet 
videreføres i perioden 2017-2018. 
 
Overordnet visjon ved starten av prosjektet var å støtte et tverrfaglig samarbeid innen 
tuberkulose- og HIV-forskning ved College of Medicine (COM), Blantyre, Malawi. 
Langsiktig mål var å bygge lokal forskningskapasitet som er bærekraftig, av ypperste 
kvalitet, og som bidrar direkte til lokal og internasjonal tuberkulosekontrollpolitikk og -
praksis. Et viktig mål var å øke kompetansen innen vitenskap hos befolkning med lokal 
tilknytning.  
 
Tuberkulose (TB) er en alvorlig sykdom forårsaket av tuberkulosebakterien. 
Lungetuberkulose er smittsomt. Tuberkulose er den smittsomme sykdom som på 
verdensbasis tar flest liv (flere enn HIV/AIDS og flere enn malaria). I 2015 var det ca. 
10,4 millioner nye tuberkulosetilfeller i verden, og ca. 1,4 millioner mennesker døde av 
tuberkulose samme år. I tillegg døde ca. 0,4 millioner HIV-smittede av tuberkulose, men 
HIV/AIDS oppgis da som dødsårsak. En som er HIV-smittet, har betydelig økt sjanse for 
å bli syk av tuberkulose. Forekomsten av HIV-assosiert TB er høy i Malawi. Det er høy 
dødelighet ved denne tilstanden, særlig blant barn og unge.  
 
Ved starten av HNTI ble det satt i gang omfattende studier ved aktiv oppsøkende 
virksomhet til befolkningen i tettbefolkede områder i Blantyre for å påvise tuberkulose 
og også tilby selv-testing for å påvise mulig HIV-smitte. Ved påvist sykdom blir 
behandling startet. Resultater fra studiene gir grunnlag for organisering av diagnostikk 
og behandling. Det etableres gode rutiner som gjennomføres regelmessig. 
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God diagnostikk er sentralt for å drive god forskning som kan generere ny kunnskap, og 
den er viktig for å optimalisere behandlingen til pasientene. God 
tuberkulosediagnostikk er mangelvare i mange afrikanske land, og det var ikke tilgang 
til moderne diagnostikk i Malawi da HNTI startet.  
 
Allerede på 1990-tallet ble nåværende adm. direktør i Helse Nord RHF bedt om å starte 
mikrobiologisk laboratorium i Malawi. På verdenskongressen til den internasjonale 
tuberkuloseunionen i 2007 sto en ung kvinne opp i salen og ba om hjelp til å starte 
tuberkulosediagnostikk i Malawi. Det fantes ikke noen form for moderne 
tuberkulosediagnostikk i landet. Internasjonale midler rettet mot forskning og 
behandling av tuberkulose er betydelig lavere enn midler til tilsvarende arbeid med HIV 
og malaria.  
 
Ved COM var det et laboratorium med enkelt utstyr for diagnostikk av tuberkulose. Ved 
HNTI er det kjøpt inn nytt utstyr. Til dyrkning av tuberkulosebakterier i kultur brukes 
flytende medier og automatisk avlesning av prøvene. En del genteknologiske tester 
utføres også, bl. a. for tidlig påvisning av resistente TB-bakterier. Opplæring er gitt til 
mange laboratorieteknikere og laboratorieleder, og moderne diagnostikk er etablert. 
 
Tidlig prøvesvar, og derved tidlig start av behandling, kan bidra til mindre 
smittespredning og etter hvert til redusert forekomst av tuberkulose.  
 
Det har vært viktig å øke kompetansen lokalt. I tillegg til opplæring av 
laboratoriepersonell er det gjennomført utdanning på bachelor-, master- og 
doktorgradsnivå. Det er også etablert faste universitetskurs på ulike nivåer, og de 
gjennomføres regelmessig ved COM. Disse kursene er aktuelle for kandidater fra ulike 
fagområder. 
 
En gentest kan påvise den vanligste resistens, men en undersøkelse for å kunne påvise 
hvilke medikamenter man kan behandle tuberkulosen med, krever at man tester 
bakterier fra positive dyrkningskulturer. Da tuberkulose er svært smittsomt, må 
arbeidet med positive TB-kulturer gjøres under spesielle betingelser. Helse Nord RHF 
har sammen med Wellcome Trust bevilget penger til et spesiallaboratorium for dette 
formål. Laboratoriet er kommet på plass, og er i drift. 
 
Mange internasjonale organisasjoner og forskere samarbeider godt om 
tuberkulosestudier i Malawi. De benytter og betaler for undersøkelser av prøver ved 
laboratoriet ved COM. Queen Elisabeth Hospital (QEH) like ved COM har mange 
pasienter som utredes for tuberkulose. HNTI har kunnet gi et gratis tilbud om 
diagnostikk til pasienter ved QEH. Dette er spesielt viktig for barn og unge pasienter, 
der diagnosen tuberkulose kan være vanskelig å bekrefte. Det har bidratt til bedre 
diagnostikk og behandling for disse pasientgruppene, og dette verdsettes høyt. 
 
HNTI har tett samarbeid med det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Malawi (NTP), og 
har lederskapet de første to årene av det nylig etablerte nasjonale TB-
forskningsnettverket. HNTI var i 2016 en av hovedarrangørene av det første nasjonale 
forskningsnettverksmøtet om TB, med internasjonal deltakelse, bl. a. fra Verdens 
helseorganisasjon (WHO).  
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Økonomi - sikkerhet 
Helse Nord RHF har totalt bevilget ca. 16 mill. norske kroner til HNTI. I Malawi har det 
vært flere alvorlige korrupsjonssaker. For å sikre best mulig at midlene kommer fram 
dit de skal, overføres midlene til HNTI direkte til COM, og med lav «overhead». 
Regnskapet ved COM revideres årlig av KPMG, og regnskapene har vært uten 
anmerkning.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at det ved HNTI er oppnådd gode resultater. Prosjektet 
har lyktes med å oppnå de opprinnelige målene og å videreutvikle dem. 
   
Suksessfaktorer 
Adm. direktør anser at den viktigste suksessfaktoren er menneskene som arbeider og 
samarbeider i prosjektet. Prosjektlederne har bred fagkunnskap, nettverk og kunnskap 
og erfaring med hvordan planlegge, drifte og gjennomføre internasjonale 
forskningsprosjekter.  
 
Helse Nord RHF og HNTI gjennomfører sine respektive deler av avtaler. Dette skaper 
forutsigbarhet og tillit. Ved dialog mellom likeverdige parter gjøres regelmessig 
prioriteringer og beslutninger om veien videre for forskningsprosjekter og klinisk 
arbeid, og HNTI kan drive arbeidet videre. 
 
Stillinger, stipend og kurs lyses ut, og søknadene vurderes profesjonelt. De beste 
menneskelige ressurser kan rekrutteres til de ulike oppgavene. 
 
Kliniske studier for aktivt å påvise sykdom og behandle den bidrar til å redusere 
forekomsten av og dødeligheten av TB. Studier innen molekylærbiologi og farmakologi 
inngår nå ved utprøving av nye medikamenter til behandling av tuberkulose. 
 
HNTI har bidratt med finansiering av ca. ti bachelor- og mastergrader, mest innen 
mikrobiologi og epidemiologi. Kandidatene gjennomfører med gode resultater. Fire 
kandidater har gjennomført PhD, eller er i ferd med å avslutte den.  
 
Det som skal bli den andre spesialisten i klinisk mikrobiologi fra Malawi, studerer nå i 
Sør-Afrika, og vil være ferdig utdannet i 2018. Hennes utdanning er fullt finansiert av 
HNTI. 
 
Universitetskurs på ulike nivåer er etablert og gjennomføres regelmessig som ledd i 
både grunnutdanning og forskerutdanning. Det arrangeres nettverksmøter, arbeides i 
nettverk og utlyses små stipender. 
 
Det er et bredt samarbeid innen forskningen. Det er samarbeid med forskergrupper 
som har ulik kompetanse og innfallsvinkler – fra de mest avanserte 
molekylærbiologiske studier til sosialantropologiske studier av sosiale faktorers 
betydning for vilje til testing for å påvise tuberkulosesmitte og HIV-smitte, til studier av 
kostnader som hinder for at pasienter kommer til behandling.  
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Det er godt samarbeid med det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Malawi (NTP), med 
andre nasjonale samarbeidspartnere, med WHO, og med universiteter i USA, England og 
Sør-Afrika. 
 
Det har vært spennende og meningsfullt å delta i arbeidet fra etableringen av moderne 
diagnostikk ved COM til deltakelse i nasjonalt og internasjonalt samarbeid på høyt nivå 
vitenskapelig og politisk.  
 
Det må stadig sikres at basis-strukturene vedlikeholdes. Laboratorieutstyr må 
vedlikeholdes og fornyes, og det må være tilstrekkelig antall utdannet personell til å 
gjennomføre sentrale oppgaver. 
 
For HNTI fase tre - 2017-2018 er hovedmålene: 
• Styrke Malawis rolle internasjonalt som «Pathfinder Country for the WHO Global 

Action Framework for TB research» ved å lede det nasjonale TB-
forskningsnettverket i Malawi i dets første to år. 

• Støtte det nasjonale TB-programmet og forskningspartnere for å vedlikeholde og 
styrke TB-forskningsnettverket. 

• Sikre overgang til andre finansieringsløsninger slik at gode strukturer og løsninger 
som er etablert via HNTI kan videreføres etter avsluttet prosjekt. 

 
Dersom styret i Helse Nord RHF ønsker å øke og forlenge finansieringen av 
internasjonalt prosjektarbeid i Malawi, vurderer adm. direktør at det er riktig å styrke 
og videreutvikle samarbeid og strukturer som har vist seg å fungere godt. 
 
Det anbefales å tilføre midler til gjennomføring av en ny PhD-grad knyttet til prosjektet 
eller til et tilgrensende prosjekt relatert til antibiotikaresistens. Det er ikke ønskelig å 
spre aktiviteten til helt nye områder, men heller styrke ytterligere det som er 
velfungerende.  
 
Som i Norge er det en utfordring å ivareta og videreutvikle gode fagfolk etter at de har 
gjennomført sitt doktorgradsarbeid. I Malawi er det få universitetsstillinger tilgjengelig. 
Noen toppstillinger er ledige, men det finnes ikke lokale fagfolk med nødvendig 
kompetanse til å fylle stillingene. Det er ikke midler til å legge til rette for at fagfolk kan 
bli værende, at fagmiljøene styrkes og kan bli varige, og at gode ledere kan bli værende 
og få utvikle seg videre. I alt for stor grad blir disse toppstillingene fylt av utenlandske 
fagpersoner for kort tid av gangen. De gjennomfører gjerne egne prosjekter finansiert 
av internasjonale organisasjoner, og drar derfra med interessante forskningsresultater, 
men uten å bidra med varig kompetanse i Malawi. 
 
Ved forlenget og økt finansiering fra Helse Nord RHF vurderer adm. direktør at det er 
sentralt å prioritere en styrking av lokal forskningskompetanse knyttet til aktive 
kliniske miljøer. Midler til «Post-doc»-stillinger og forskning er ønskelig slik at lokale 
krefter kan oppnå professorkompetanse, og bygge og vedlikeholde gode, bærekraftige 
kliniske fagmiljøer. Ressursene ønskes anvendt til å styrke forskning relatert til 
tuberkulose, HIV-infeksjon, infeksjoner hos gravide, og antibiotikaresistens. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar informasjonen om Internasjonal helse – prosjekt til 

orientering. 
 
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og 

utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne 
styresaken. 

 
 
Bodø, den 12. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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