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Utbildningen till sjukhustekniker på Human Bridge BioMedical College i Etiopien startades för drygt tre år sedan på 
uppdrag av Hälsoministeriet i landet. Syftet är att hjälpa sjukhus att öka hållbarheten på deras utrustning, att få in ett 
tänk kring hur man kan förebygga att utrustning går sönder och hur man ska hantera materialet ur miljösynpunkt.   
 
I juli tog den första kullen sin examen. De flesta av studenterna har haft möjlighet att gå på skolan tack vare att Hälso-
ministeriet sponsrat deras utbildning. Engagerade studenter har gjort sitt yttersta under utbildningen för att bli kompe-
tenta sjukhustekniker och de allra flesta går direkt från skolan till ett jobb.

Tre år av undervisning och studier är nu över. I somras tog de första teknikerstudenterna på Human Bridge 
BioMedical College sin examen.

SJUKVÅRD – Värnamo sjukhus

Ett av de sjukhus som Human Bridge 
har haft samarbete med under längst 
tid är Värnamo sjukhus. Redan när 
Human Bridge startade  2001 fanns 
ett pågående samarbete. Under 
största delen av den här tiden har 
kontakt skett med en och samma 
person – serviceledare Bengt Holm-
ström. Bengt har arbetat med oli-
ka uppgifter på Värnamo sjukhus 
sedan 1975. Först som vårdbiträde 
och nu i snart 20 år i vaktmästeriet. 
   När någon avdelning på sjukhuset 

Kontakt: info@humanbridge.se, 0383-46 74 83
Har du inte fått vårt månadsbrev, men vill i fortsättningen ta del av det? Mejla info@humanbridge.se, märk med ”ANMÄL MÅNADSBREV”

www.humanbridge.se

ska göra sig av med utrustning hamnar 
det hos Bengt som sedan sorterar det. 
   – Är det fortfarande gångbart – då 
skänker vi, är det trasigt – då slänger vi. 
Jag försöker att ha en bra planering 
så när det börjar fylla på med utrust-
ning som står i lager hör jag av mig 
till Human Bridge i god tid för att 
det ska passa bra för dem att hämta. 
Samarbetet fungerar väldigt bra, det 
har aldrig varit något problem, säger 
Bengt.


