
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2018 

Care4Burn 
Children’s Burn and Education Programme 



2 

 

 

Indholdsfortegnelse 
Care4Burn - en humanitær sundhedsfaglig organisation ...................................................... 3 

Formål ................................................................................................................................. 3 

Vision ................................................................................................................................... 3 

Mission ................................................................................................................................ 3 

Værdier ................................................................................................................................ 4 

Organisationsstruktur ............................................................................................................. 4 

Bestyrelsen .............................................................................................................................. 4 

Årsberetning 2018 .................................................................................................................... 5 

Strategi .................................................................................................................................... 6 

Målsætning 2019-2020 ........................................................................................................... 6 

Budget 2019 / Regnskab 2018 ................................................................................................. 7 

Care4Burn Info ........................................................................................................................ 7 



3 

 

 

Care4Burn - en humanitær sundhedsfaglig organisation 
Care4Burn blev etableret som et initiativ i 2008 af Karianne W. Fjære. Karianne arbejdede 

som frivillig farmaceut på distriktshospitalet i det nordlige Tanzania. Her mødte hun 6- 

årige Faraja, der var indlagt med livstruende tredjegradsforbrændinger. Mødet med denne 

lille pige gjorde et stort indtryk på Karianne og ønsket om at hjælpe hende og andre børn 

med mén efter dårligt behandlede brandskader 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 Tanzania for at behandle børn med nye 

brandskader og hjælpe de børn der lever med handicaps og funktionsnedsættelser grundet 

gamle ubehandlede skader. De har ligeledes haft fokus på at øge det lokale 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 

kompetenceniveauet blandt nationalt sundhedspersonale indenfor plastikkirurgi og 

brandsårsbehandling. 

 
Care4Burn blev formelt stiftet som en humanitær sundhedsfaglig organisation i 2017. 

 
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 

Vores mission er at styrke og forbedre eksisterende lokale sundhedsfaglige kompetencer 

indenfor brandsårsbehandling. 

 
Vi støtter etableringen af specialiserede brandsårsafdelinger, i første omgang i Moshi, 

Tanzania. 



4 

 

 

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. 

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 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 Bergmann Stubager 

Kasserer: Liselotte Gjerdrum Carlsen 

Eva Juliane Buchhave 

Forough Faghih 

 
Suppleant: 

Sara Månsson 
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Årsberetning 2018 
I starten af året blev der blandt bestyrelsens medlemmer dannet en arbejdsgruppe, der 

løbende har arbejdet med at færdiggøre hjemmesiden. Arbejdet viste sig dog at være en 

stor opgave og det blev derfor besluttet at få en professionel til at udfærdige det praktiske 

arbejde med at opsætte hjemmesiden. Den blev færdig i november og der har allerede 

været godt med aktivitet på denne. Det næste projekt er at få hjemmesiden oversat til 

engelsk. 

 
Generalforsamling for 2017 blev afholdt i februar. Blandt deltagerne var 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 
Det øvrige administrative arbejde med at udarbejde bl.a. privatlivspolitik, opbevaring af 

fortrolige data, godkendelse i indsamlingsnævnet er nu endelig på plads og giver dermed 

mulighed for at arbejde mere målrettet på organisationens kerneopgaver: fundraising, 

skabe awarenes om brandskader blandt børn i udviklingslande og udvikling af samarbejdet 

med Kilimanjaro Christian Medical Centre. 

 

Care4Burn har i 2018 fået designet nyt logo. Andreea Vlad, grafisk designer og aktivt 

medlem af Care4Burn har designet det nye logo. 

 
I juni måned afholdte organisationen det første velgørenhedsarrangement i samarbejde 

med Magnus & Søn, der lod os bruge deres stemningsfyldte lokaler. Arrangementet var 

meget vellykket med live musik af Mamaduo Tonde, fotoudstilling, foredrag af Karianne W. 

Fjære og Lina Lernevall fra Haukeland sygehus i Norge. For at få et andet perspektiv på ild 

blev aftenen afsluttet med flammedans af Flying Fox Entertainment. Arrangementet fik 

overvejende positiv feed-back fra deltagerne og Care4Burn fik alene denne aften 26 nye 

medlemmer. Den forventede indtjening på eventet blev akkurat opnået. 

 
I august rejste Karianne W. Fjære til Tanzania for at mødes med ledelsen på Kilimanjaro 

Christian Medical Centre og i samarbejde finde ud af, hvorledes Care4Burn bedst kan bidrage 

til hospitalets ambition om at blive landets førende indenfor brandsårsbehandling. Det var 

desværre ikke muligt for Dr. Einar Eriksen at deltage i rejsen denne gang og planlagte 

operationer samt oplæring blev derfor desværre udsat. Der er planer om at Dr. Eriksen rejser 

til KCMC i andre halvår 2019, evt. med deltagelse af et af bestyrelsesmedlemmerne i 

Care4Burn. Care4Burn har i 2018 samlet ind til yderligere en Mesh-maskine til 

brandsårsafdelingen på KCMC. Denne ønskes overrakt ved det kommende besøg til afdelingen 

og hospitalsledelsen. 

 
Der er etableret kontakt med websitet Globalnyt og der har i år været to indlæg på deres 

hjemmeside om organisationens arbejde og event. 

 

Bestyrelsen har i 2018 sagt farvel til bestyrelsesmedlem Cecilie Bro Tellefsen samt 
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velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Forough Faghih. 

 
Den næste generalforsamling afholdes 7. marts 2019. 
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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 2019-2020 
Care4Burn vil i de kommende år: 

• Oversætte organisationens hjemmeside www.care4burn.org til engelsk 

• Undersøge muligheder for at få en eller to ”kendte” ambassadører, der kan være 

vores støtte ud af til og forhåbentlig medvirke til at skaffe flere medlemmer og 

awareness i den brede befolkning 

• Udarbejdelse af et årshjul for aktiviteter i organisationen, fx Danmarks 

indsamlingen, Black Friday, julekort etc. 

• Fortsætte samarbejdet med CBWCF og KCMC 

• Styrke fundraising muligheder 

• Skaffe yderlige medlemmer og frivillige 

• Afdække  yderligere projektmuligheder 

o NorthUmbria 

o Lokal uddannelse 

o Samarbejde med Kilimanjaro Christian Medical College 

o Monitorering af patientbehandling 

o Iværksætte sponsorering af patienter der ikke selv kan betale 

http://www.care4burn.org/
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Budget 2019 / Regnskab 2018 
 
 Budgetforslag 2019 Regnskab 2018 

Kontingent 10.000 6.907,6 

Støttebidrag (DK) 40.000 24.484,88 

Støttebidrag (NO) 2.000 3.900 

Fonde og legater - - 

Aktiviteter og PR 5.000 1.532,5 

Indtægt i alt 57.000 36.824,98 

   

Administration -2.000 -1.748,23 

Rejseudgifter -4.000 0 

Uddannelse 0 0 

Medicinsk udstyr -14.000 0 

Patientbehandling -4.000 0 

Marketing -2.000 -10.162,85 

Udgifter i alt -26.000 -11.911,08 

   

Årets resultat 31.000 24.913,9 

   

Aktiver   

Indestående NO - 0 (dkk) (er overført) 

Indestående DK 40.067,9 15.154 

Årets resultat 31.000 24.913,9 

Aktiver i alt  40.067,9 

   

Overført til næste år 71.067,9 40.067,9 

   

 
 
 

 

Care4Burn Info 
Children’s Burn and Education Programme 

 
CVR: 39 10 27 22 

info@care4burn.org 

www.care4burn.org 

https://www.facebook.com/care4burn/ 

mailto:info@care4burn.org
http://www.care4burn.org/
https://www.facebook.com/care4burn/

