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

som frivillig farmaceut på distriktshospitalet Nkoaranga 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 alvorlige 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. 
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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 langsigtet behandling af 

brandsår. 

 
Care4Burn arbejder for at styrke de lokale sundhedsfaglige kompetencer og øge adgangen 

til kirurgisk 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. I tillæg kan der 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. 

 
Bestyrelsesmedlemmer: 

Grundlægger og formand: Karianne Wilhelmsen Fjære  

Næstformand: Anja Bergmann Stubager/Forough Faghih* (se forklaring i Årsberetning) 

Heidi Elise Strømsholt 
Liselotte Gjerdrum Carlsen 
 

Frivillige: 

Andreea Vlad 

Caroline Lundegaard 

Rikke Holck Hansen 
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  Årsberetning 2019 
2019 har været et spændende år. Care4Burn havde som projektmål at få minimum 2 

ambassadører for organisationen i løbet af 2019. Det er derfor glædeligt at dette mål er 

opnået med hele 4 ambassadører, sygeplejerske og Ph-D stud. Lina Lernevall fra 

Brandsårscenteret i Bergen, forfatter og foredragsholder Anja Stensig samt iværksætter og 

foredragsholder Farshad Kholghi og hans hustru Lea Kholghi Frederiksen. Ambassadørerne 

vil dele relevante opslag fra Care4Burn via deres sociale medier og dermed sætte fokus på 

vores arbejde samt øge kendskabet til brandskader. Vi håber at det på sigt vil være med til at 

organisationen når bredere ud i befolkningen og tiltrækker flere medlemmer. 

 

I 2019 var der planlagt rejse til Moshi og KCMC, hvor hovedformålet var at overrække 

kirurgisk udstyr købt med midler indsamlet i 2018. Det kirurgiske udstyr blev, som i 2014, 

indkøbt via Dr. Einar Eriksen og CBWCF. På grund af personlige årsager blev formand 

Karianne W. Fjære desværre nødt til at aflyse rejsen til KCMC og udsætte denne til 2020. 

Dr. Eriksen valgte ligeledes at udsætte sin rejse da Karianne ikke kunne deltage i besøget. 

Dette har desværre fået den konsekvens, at det kirurgiske udstyr endnu ikke er blevet 

overrakt til brandsårsafdelingen på KCMC, hvilket er meget beklageligt. Udstyret befinder 

sig i Addis Abeba hos Dr. Eriksen indtil ny rejse planlægges i 2020.  

 

Til trods for at rejsen til KCMC ikke blev en realitet i november 2019, har Karianne været i 

en positiv dialog med ledelsen på KCMC vedrørende sponsorering af operation til patienter 

der ikke selv har økonomiske resurser til kirurgisk behandling. Care4Burn vil i 2020 derfor 

mere aktivt skal støtte patientoperationer – og behandlinger. 

 

Bestyrelsen har i 2019 budt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Forough Faghih og 

Heidi Elise Strømsholt samt frivillige Caroline Lundegaard og Rikke Holck Hansen, som 

begge er farmaceut studerende. De studerende skal hjælpe med at afdække muligheder for 

fondsansøgninger. I efteråret valgte Anja Bergmann Stubager at trække sig som 

næstformand. Bestyrelsesmedlem Forough Faghih påtog sig efterfølgende rollen som 

næstformand. Anja fortsætter som almindelig medlem i Bestyrelsen. 

 

Vi har sammen med grafisk desiger og frivillig Andreea Vlad, skabt nogle meget flotte 

infokort, der kort fortæller forskellige patienthistorier. Disse vil vi i løbet af 2020 uddele i 

vores netværk, på biblioteker m.m. i forsøg på at udbrede kendskabet til Care4Burn og de 

konsekvenser der følger med ubehandlede brandskader. 

 

Særligt salg af julekort har været en stor indtægtskilde, der langt oversteg vores 

forventninger. 

 

Vi er stolte over at vores hjemmeside nu også kan læses på engelsk. 

  

Den næste generalforsamling afholdes 12.marts 2020. 
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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 kirurgisk 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 det kommende år: 

 Overrække kirurgisk udstyr til KCMC med midler indsamlet i 2018. 

 Starte op nyt samarbejdsprojekt med KCMC, hvor Care4Burn sponsorerer 

den kirurgiske operation til patienter der ikke selv har økonomiske resurser 

til behandling. 

 Undersøge muligheder for at få flere ”kendte” ambassadører, der kan være 

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

kedskab til brandskader i den brede befolkning. 

 Fortsætte samarbejdet med CBWCF og KCMC 

 Styrke fundraising muligheder, heri fondsansøgning 

 Skaffe yderlige medlemmer og frivillige 

 Afdække  yderligere projektmuligheder: 

o Samarbejde med NorthUmbria 

o Lokal uddannelse 

o Samarbejde med Kilimanjaro Christian Medical College 

o Monitorering af patientbehandling
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Budget 2020 / Regnskab 2019 
 
 Budgetforslag 2020 Regnskab 2019 

Kontingent 5.000 6.726,46 

Støttebidrag (DK) 10.000 4.443,87 

Støttebidrag (NO) 4.000 3.083,74 

Fonde og legater - - 

Aktiviteter og PR 10.000 11.685,76 

Indtægt i alt 29.000 25.939,83 

   

Administration -2.000 -1.163 

Rejseudgifter -4.000 0* 

Uddannelse 0 0 

Medicinsk udstyr -20.000 0* 

Patientbehandling -25.000 0 

Marketing -2.000 -3.590,8 

Udgifter i alt -53.000 -4.753,8 
   

Årets resultat -24.000 21.186,03 

   

Aktiver   

Indestående NO - - 

Indestående DK 61.253,93 40.067,9 

Årets resultat total 24.000 21.186,03 

Aktiver i alt 37.253,93 61.253,93 

   

Overført til næste år 37.253,93 61.253,93 

   

 
* Se forklaring på manglende købt udstyr samt rejseudgifter under Årsberetning. 
 

 

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/
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