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VÆRET i dag kl 12.00 ...de neste fire dagene

Værdata er levert av:

Værspalten er levert av:

Dagen er 10:54
Turværet
Jårakjølen

Budal

Oppdal

Røros

7

6

8

4

Produsert:
2018-10-18 10:20:10

timer kortere enn 
ved sommersolverv.

9 9 5 4

3-73-7 5-9 4-8m/sm/s m/s m/s

TirsdagMandagSøndagLørdag

7

8

7

8

78

08:17 10:04

17:31 03:52

08:20 11:05

17:42 04:46

17:49 22:23

 16:10

17:46 23:15

01:53 17:03

For det meste 
skyet oppholds-
vær. Temperatur 
mellom 8 og 9 
plussgrader. 
Nordvestlig 
flau vind.

PÅ BAKSIA

ARBEIDSUTVEKSLING
JOHN LERLI

Et utvekslingsprogram mellom Melhus
og vennskapskommunen Taveta har ført
Modgirl og John til Melhus. Begge er
sykepleiere i Kenya, John jobber på syke-
hus og Modgirl innen folkehelse og fore-
bygging.

Begge ser forskjeller i helsevesenet
mellom de to landene, og hvordan
voksne og barn har kontakt. De mener
begge landene har noe å lære av hve-
randre.

Frivillige i helsevesenet
– I Kenya er det mange som jobber som
frivillige på hospital og i lokalmiljøet. De
får litt opplæring, men ikke lønn, unntatt
litt godtgjøring i noen tilfeller, klær og
andre ting. Det er en stor ressurs for oss.
Vi finner ikke det samme i Norge, sier
John Magiri.

Han tror det er mer fremmed for en
nordmann å jobbe uten lønn enn det er
for en kenyaner.

I andre tilfeller ser de kulturforskjeller
som er mer positivt i Norge enn i Kenya.
Og gledelige måter det norske helsevese-
net jobber på.

– Forholdet mellom voksne og barn er
mer åpent og tillitsfullt her. Når vi skal
vaksinere et barn holder vi dem fast. Her
prøver foreldre å snakke med barnet, og
det oppstår en mer vennlig tone, sier
Modgirl Keino.

– Det er også vanlig å gi en dask til un-
ger som en del av barneoppdragelsen.
Slik er det ikke i Norge, sier John.

27-åringen har tre barn i Kenya, og ler
når han sier at han har blitt en bedre far av
oppholdet i Norge.

Trives på helsestasjonen
– Jeg legger merke til at barn får grundig
kontroll i Norge. Her får friske barn møte
legen. I Kenya er det bare sjuke barn som
kommer til lege, sier han.

De to sykepleierne har vært på helses-

tasjonen, ute på skolene sammen med
helsesøster og innen psykisk helset-
jeneste. De skal også jobbe på sykehjem
og i hjemmetjenesten innen de reiser i
april.

John har møtt mange ungdommer i
Melhus, og synes det er fint.

– Men jeg synes det er mye stress og uro
blant de unge, særlig hos guttene. Vi har
sett at helsesøster kan gi et godt tilbud til
ungdom som sliter psykisk, men det er
svært få gutter som kommer. Det er synd.
Terskelen for å søke hjelp i Kenya er låg-
ere, sier John.

– Vi ser at kravet til perfeksjon er veldig
høgt i Norge, legger Modgirl til.

Gjensidig nytte
Helsesøster Laila Sundet har hatt litt
ansvar for de to sykepleierne, og synes
det er fint å ha dem i Melhus.

– Det er veldig spennende, og positivt
for alle parter. Jeg får inntrykk av at barn
og foreldre setter pris på kontakten.
Kanskje kan de to ta med seg noe positivt
tilbake til jobbene sine i Kenya, sier Sun-
det.

Som en del av utvekslingsprosjektet
var hun i Taveta i fjor.

– Det var interessant. Den største forsk-
jellen i Kenya var mange færre ansatte på
sykehus og blant dem som trengte hel-

sehjelp, sier Laila Sundet.

Får oppleve vinteren
Verken John eller Modgirl har opplevd
vinter og snø tidligere. Det gleder de seg
til, men synes det er kaldt allerede.

– Fryser dere?
– Litt på fingrene, men vi har gode klær

med oss, sier John.
– Har dere lært noe norsk?
– Kjøttkak, sier John, som håper å lære

mer etterhvert.

John.Lerli@tronderbladet.no
982 60 455 

Lærer nytt om helseforskjeller
To afrikanske sykepleiere er i
Melhus.

PÅ HELSESTASJONEN: Modgirl Keino (til venstre) og John Magiri er sykepleiere i Kenya, men er på utveksling i Melhus fra
august til april.

 

  

Alltid med!
Ved frokosten, på bussen,  på venteværelset, 
i lunsjpausen, i sofaen, på nattbordet ......
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Skidronningen
Marit Bjørgen 
ser tilbake på 
sin eventyrlige 
karriere

e6 i Ga
Al
E6-u

de

e6 i Gauldalen
Alt om 
E6-utbyggingen, 
trasévalget og de som
mister husene sine

Les Trønderbladet når det passer deg

......
Så vet du mer!

Rørlegger
tlf. 72 43 12 37
E-post: post@lohrevvs.no

Velkommen innom vår butikk  
i Spjeldbakkan på Støren!

Åpent mandag - fredag 09.00-16.30
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