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Care4Burn, en humanitær sundhedsfaglig organisation
Care4Burn blev etableret som et initiativ i 2008 af Karianne W. Fjære efter mødet med
Faraja, en 6-år gammel pige med livstruende tredje grads forbrændinger, der blev indlagt
på distrikt hospitalet i det nordlige Tanzania hvor Karianne arbejdede som frivillig
farmaceut.
Ønsket om at hjælpe Faraja, samt gøre en forskel for andre børn med tredje grads
forbrændinger, handicap og funktionsnedsættelser som følge af gamle skader, inspirerede
Karianne til at stifte Care4Burn – Children’s Burn and Education Programme.
I november 2008 etablerede Karianne et samarbejde med Dr. Einar Eriksen og hans
stiftelse Children’s Burn and Wound Care Foundation (CBWCF), baseret i Etiopien.
Karianne og Einar har siden rejst årlig til Arusha og Moshi i det nordlige Tanzania for, at
behandle børn med nye og gamle skader samt øge lokalt kendskab til behandling af
brandsår.
I 2011 indledte Karianne og Einar et samarbejde med Universitetshospitalet Kilimanjaro
Christian Medical Centre (KCMC) i Moshi. Her har de haft fokus på at hæve kompetence
niveauet blandt nationalt sundhedspersonale indenfor plastikkirurgi og
brandsårsbehandling.
Care4Burn blev formelt stiftet som en humanitær sundhedsfaglig organisation i 2017.
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Formål
Organisationen arbejder for at hjælpe patienter, primært børn, med svære forbrændinger i
udviklingslande i Afrika. Dette gøres ved at opbygge et professionelt lokalt hospitalsmiljø
indenfor brandsårsbehandling.
Vision
At brandsårspatienter i Afrika, primært børn, kan tilbydes moderne sundhedsfaglig
behandling på lokale specialiserede brandsårsafdelinger.
Mission
Vi bidrager til at styrke og forbedre eksisterende lokale sundhedsfaglige kompetencer
indenfor brandsårsbehandling.
Vi støtter etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger, i første omgang i Moshi,
Tanzania.
Værdier
Care4Burn arbejder ud fra det menneskesyn, at alle har ret til sundhedsbehandling og de
bedst mulige vilkår for at indgå i samfundet.
Care4Burn tror på, at uddannelse af nationalt sundhedspersonale er nøglen til at etablere
specialiserede brandsårsafdelinger, der er med til at sikre en bæredygtig behandling af
brandsår.
Care4Burn arbejder for, at styrke de lokale sundhedsfaglige kompetencer og øge adgangen
til medicinsk udstyr indenfor moderne brandsårsbehandling, for at skabe en bedre
infrastruktur og et større patient flow på hospitalet til gavn for patient, familie, hospital og
samfund.
Care4Burn tror på, at dette kan øge patientens livskvalitet og forbedre chancerne for at
lede et normalt og økonomisk produktivt liv.
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Organisationsstruktur
Alle, der har interesse i organisationens arbejde, kan blive medlem. Care4Burn afholder
ifølge vedtægterne generalforsamling inden udgangen af marts. Kun medlemmer har
stemmeret ved generalforsamlingen.
På den årlige generalforsamling vælges Bestyrelsen som består af op til 4-9 medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Desuden vælges 1-2 suppleanter for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen tilstræber at mødes hver anden måned.

Bestyrelsen
Care4Burn har en dedikeret Bestyrelse som medvirker aktivt til organisationens drift samt
arbejder strategisk og faglig for at opnå organisationens mål. Bestyrelsen består af 5
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Grundlægger og formand Karianne Wilhelmsen Fjære
Næstformand Anja B. Stubager
Kasserer Liselotte Gjerdrum Carlsen
Eva Juliane Buchhave
Cecilie Bro Tellefsen
Suppleant
Sara Månsson

5

Årsberetning 2017
Organisationen har fået nyt navn. Bestyrelsen besluttede at ændre navnet fra Moshi Burn
Care Center til Care4Burn – Children’s Burn and Education Programme. Dette åbner op for
muligheden for at arbejde i andre regioner og lande fremover, og ikke begrænse
organisationens arbejde til Moshi Tanzania. Care4Burn – Children’s Burn and Education
Programme er oprettet som en frivillig forening i det Centrale Virksomhedsregister.
I august rejste Karianne W. Fjære til KCMC i Moshi Tanzania sammen med Dr. Einar
Eriksen. Under deres ophold udførte Dr. Eriksen 6 operationer, hvor 4 af patienterne var
børn under 10 år. De lokale kirurger på hospitalet deltog i alle operationer, som dermed
også fungerede som sidemandsoplæring. I tillæg donerede Care4Burn 100 nye knivblade til
hospitalets nyoprettede brandsårsafdeling. Dr. Eriksen holdt en undervisningssession for
alle hospitalets læger i brandsårsbehandling, hvilket blev meget værdsat af både
brandsårsafdeling samt hospitalsdirektionen på KCMC.
Til Stiftende Generalforsamling den 30. maj blev bestyrelsen konstitueret med 5
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
I efteråret 2017 har bestyrelsen arbejdet intensivt på organisationens fremdrift samt på at
udvikle Care4Burns hjemmeside, www.care4burn.org. Arbejdet fortsætter ind i det nye år
og bestyrelsen vil arbejde for, at hjemmesiden er klar i løbet af første kvartal 2018, hvor
det også bliver mulighed for at melde sig ind i organisationen.
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Strategi
Care4Burn er en organisation baseret på frivilligt engagement og kræfterne er i vid
udstrækning rettet mod udvikling af en handlekraftig organisation. Erfaringsopsamling og formidling udgør her grundpillerne med henblik på at fastholde kontinuitet og fokus i
organisationens arbejde. Velvillighed overfor organisationens arbejde og sparring med
relevante partnere vil være med til at styrke og udvikle Care4Burn.
Care4Burn har sit primære fokus rettet mod organisationer og initiativer omkring
behandling af brandsårspatienter samt styrke lokale sundhedsfaglige kompetencer og øge
adgangen til medicinsk udstyr indenfor moderne brandsårsbehandling.
Hovedopgaverne fremover er:
•
•
•
•
•

Etablering og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer med partnere i Tanzania
Fortsat at sikre kvaliteten af organisationens projektarbejde
Øget udnyttelse af interne kompetencer
Udbrede kendskabet til organisationen i og uden for kendte kredse
Være engagerede og vidende på ulandsområdet

Målsætning 2018-2019
Care4Burn vil i de kommende år:
• Udarbejde organisationens hjemmeside, www.care4burn.org
• Fortsætte samarbejdet med CBWCF og KCMC
• Styrke fundraising
o Første fundraisings event planlagt til april 2018
• Skaffe medlemmer og frivillige
• Afdække yderligere projektmuligheder
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Budget 2018 / Regnskab 2017
Kontingent
Støttebidrag
Fonde og legater
Aktiviteter og PR
Indtægt i alt

Budgetforslag 2018
6.000
10.000
15.000
31.000

Regnskab 2017
0
6.774
0
5.450
12.224

Administration
Rejseudgifter
Uddannelse
Medicinsk udstyr
Patientbehandling
Marketing
Udgifter i alt

2.000
4.000
0
0
5.000
2.000
13.000

-946
-3.591
0
-2.671
-2.300
-809
-10.317

Årets resultat

18.000

1.907

Aktiver
Indestående NO
Indestående DK
Årets resultat
Aktiver i alt

15.154
18.000
33.154

9.899 (dkk)
3.348
1.907
15.154

Overført til næste år

33.154

15.154 (per 23.01.2018)

Care4Burn
Children’s Burn and Education Programme
CVR: 39 10 27 22
info@care4burn.org
www.care4burn.org
https://www.facebook.com/care4burn/

8

