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Care4Burn - en humanitær sundhedsfaglig organisation 
Care4Burn blev etableret som et initiativ i 2008 af Karianne W. Fjære. Karianne, der 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. Ønsket om at hjælpe Faraja og andre børn med 

alvorlige brandskader inspirerede Karianne til at dedikere sin fritid til arbejdet med 

brandsårsbørn i Tanzania.  

 

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. Samarbejdet har 

udviklet sig til et fælles engagement for at hæve kompetenceniveauet i Tanzania indenfor 

brandsårsbehandling. Karianne og Einar har rejst til Tanzania i flere omgange for at behandle 

børn med 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 lokalt sundhedspersonale indenfor plastikkirurgi og 

brandsårsbehandling og Care4Burn har faciliteret træning i brandsårsbehanding af lokalt 

sundhedspersonale på KCMC. Denne kompetenceøgning har medført at personalet kan 

varetage sårbehandling samt, i mindre omfang, de mest elementære brandsårsoperationer. 

 

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

 

 
Formål 
Organisationen arbejder for at hjælpe patienter, primært børn, i Tanzania, med svære 

forbrændinger. Dette gøres ved at bidrage til et professionelt lokalt hospitalsmiljø og sikre 

finansiering indenfor brandsårsbehandling. 

 

Vision 
At brandsårspatienter i Afrika, primært børn i Tanzania, tilbydes moderne sundhedsfaglig 

behandling på lokale specialiserede brandsårsafdelinger. 

 

Mission 
Vi bidrager til eksisterende lokale sundhedsfaglige kompetencer indenfor brandsårsbehandling 

via donation af kirurgisk udstyr, patientbehandlinger og uddannelse af sundhedsfagligt 

personale. 
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Værdier 
Care4Burn er en humanitær sundhedsfaglig organisation, der arbejder ud fra det menneskesyn, 

at alle har ret til sundhedsbehandling og de bedst mulige vilkår for at indgå i samfundet.      

  

Care4Burn er en professionel organisation og vi er ansvarlige for, at vores bidrag er relevant og 

værdiskabende og vil gavne lokalbefolkningen i Tanzania på bedste vis.  

  

Care4Burn mener, at uddannelse er nøglen til at opnå en bæredygtig håndtering af 

brandsårsbehandling.   

  

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 patientflow 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.    

  

Care4Burn er interesserede i at indgå i ligeværdige fællesskab, hvor vi respekterer og vil 

arbejde med udgangspunkt i de behov for læring og uddannelse som lokale læger og 

sygeplejersker har.  

  

Care4Burn tror på at vi sammen kan gøre en forskel, hvorfor fælles engagement og relationer 

med vores samarbejdspartnere er vigtige elementer i samarbejdet mod et fælles mål.  

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 3-5 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. 
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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 3 bestyrelsesmedlemmer: 

 

Formand: Karianne Wilhelmsen Fjære  

Næstformand: Anja Stubager 

Kasserer: Liselotte Gjerdrum Carlsen 

 

Frivillige 

Andreea Vlad 

Caroline Lundegaard 

Rikke Holck Hansen 

Hejdi Gamst 

Peter Hallas 

Helen Færch Klingemann 

 

Årsberetning 2021 
2021 har været et spændende år for Care4Burn. Vi har haft fokus på at udvide og nytænke 

vores projektområder samt at øge organisationens synlighed. Centralt har stået udviklingen af 

vores nye samarbejdsprojekt med Kilimanjaro Christian Medical Centre, hvor Care4Burn 

sponsorerer patientbehandlinger direkte. Derudover har der været fokus på fondsansøgninger 

og ønsket om at få yderligere ressourcer ind i organisationen, som et led i at skabe mere 

opmærksomhed omkring vores arbejde og budskab. 

 

COVID-19 pandemien satte igen i 2021 dagsordenen for nogle af vores aktiviteter. Desværre fik 

vi ikke mulighed for at rejse til KCMC for at besøge vores samarbejdspartner og overrække 

kirurgisk udstyr samt facilitere undervisning. Vi håber meget på og arbejder hen i mod, at det 

bliver muligt at rejse til Moshi i tredje kvartal i 2022. 

 

Efter vi fik vores aftale med direktionen på KCMC på plads i november 2020, har vi i 2021 

kvartalsvis overført fondsmidler til hospitalet og brandsårsafdelingen, til at sponsorere 

operationer til patienter, der er inkluderet i vores projektprogram. Vi har overført støtte svarende 

til 3 operationer pr. måned. Løbende opgørelser fra KCMC viste dog, at vores oprindelige 

inklusionskriterier ikke var brede nok i forhold til den patientgruppe, der havde brug for vores 

støtte. Som konsekvens betød dette, at kun 1-2 operationer per. måned blev udført med vores 

fondsmidler. Vi har ved årets udgang ydet støtte til 18 operationer. 
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Vi har derfor løbende været i dialog med direktionen, med det formål at blive klogere på, 

hvordan Care4Burn kan optimere sin støtte, til gavn for både patient og hospital. Dialogen med 

direktionen på KCMC har givet os en indsigt i, at vi er nødt til at ændre i vores 

inklusionskriterier. Den patientgruppe, der er berettiget til støtte fra Care4Burn, er tit 

underernærede og/eller har en alvorlig infektion ved indlæggelse. Uden at dette behandles kan 

patienterne ikke opereres. Care4Burn har i samråd med direktionen på KCMC, besluttet at 

udvide vores behandlingsområde til at inkludere støtte til ernæring samt antibiotika for patienter, 

der vurderes berettiget til støtte fra Care4Burn. Endvidere har vi besluttet at inkludere unge 

voksne op til 21 år i programmet. Det glæder os, at vi med en bottom-up tilgang får sat fokus på 

de lokale behov og kan tilrettelægge vores donationer herefter. I 2022 vil vi arbejde videre på at 

optimere støtten i samarbejde med direktionen. 

 

Care4Burn har i år undersøgt muligheder for at sponsorere en 4-årig specialuddannelse i 

plastikkirurgi til en af KCMC’s lokale kirurger gennem ’College of Surgeons for East, Central 

and Southern Africa’ (COSECSA). COSECSA er et træningsprogram udviklet for at sikre, at 

lande i disse regioner uddanner kirurger med internationale anerkendte kvalifikationer indenfor 

forskellige kirurgiske discipliner. Hovedkvarteret er placeret i Arusha, Tanzania. En 

specialuddannelse betyder dog, at den optagede kandidat i længere perioder er nødt til at 

bosætte sig i et eller flere af de samarbejdende nabolande. Dette forhold viste sig at være 

udfordrende for kandidatens familiestruktur. Hvorvidt det bliver aktuelt at sponsorere en anden 

kandidat er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.  

 

I marts holdt vi et foredrag om Care4Burn og Kariannes møde med en brandskadet patient for 

medlemmer i Personaleforeningen i KLIFO. Foredraget blev afholdt via Teams. Det fungerede 

godt at gennemføre foredraget i et online format og vi fik efterfølgende rigtig fine 

tilbagemeldinger fra deltagerne. 

 

I december modtog Care4Burn den gode nyhed at Bygma Fonden har valgt at støtte vores 

arbejde. Care4Burn blev tildelt en flot donation på 50.000 kr. som vil gøre en forskel for mange 

børn det kommende år. Vi er meget stolte og glade! 

 

Bestyrelsen takker for alle frivillige ressourcer i organisationen, som alle er med til at yde et 

stort og uvurderlig stykke arbejde. Care4Burn har i 2021 budt velkommen til vores nye frivillige 

Hejdi Gamst, Peter Hallas og Helen Færch Klingemann. Vi er glade for deres engagement og 

brede netværk. De kommer med erfaringer indenfor medicin, ledelse, forskning og 

kommunikation.  

 

I 2021 solgte vi igen julekort, hvor indtægterne gik direkte til behandling af børn, uden 

administrative omkostninger.  

 

Den næste generalforsamling er planlagt til marts 2022.  
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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 udviklingsområdet 

 

 
Målsætning 2022 
Care4Burn vil i det kommende år: 

• Overrække kirurgisk udstyr til KCMC med midler indsamlet i 20181 

• Udvikle samarbejde med KCMC, hvor Care4Burn sponsorerer den kirurgiske operation 

til patienter, der ikke selv har økonomiske ressourcer til behandling, herunder: 

o Effektiv monitorering af patientbehandlinger 

o Patienthistorier 

o Præsentation af det lokale sundhedsfaglige personale 

o Indsamle data til brug på hjemmesiden for at synliggøre, hvordan donationer 

bruges 

• Udarbejde kommunikationsstrategi 

• Afdække yderligere projektmuligheder 

• Fortsætte samarbejdet med CBWCF 

• Fastholde og udvide organisationens indtjeningsmuligheder, herunder 

fondsansøgninger, medlemmer og frivillige, virksomhedssponsorer, foredrag mm. 

 

 
 

 
1 Såfremt COVID-19 situationen tillader det 
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Budget 2022 / Regnskab 2021 
 

 Budgetforslag 2022 Regnskab 2021 

Kontingent 5.000 4.851,72 

Støttebidrag (DK) 6.000 5.755,14 

Støttebidrag (NO) 2.000 01 

Fonde og legater 10.000 50.000 

Aktiviteter og PR 10.000 17.228,5 

Indtægt i alt 33.000 77.835,36 

   

Administration -1.000 -506,75 

Rejseudgifter   -8.000 02 

Uddannelse   -15.000 02 

Medicinsk udstyr   -55.000 02 

Patientbehandling -30.000 -19.940 

Marketing -2.000 -2.611,85 

Udgifter i alt -111.000 23.058,6 

   

Årets resultat -78.000  54.776,76 

   

Aktiver   

Indestående NO - - 

Indestående DK 155.705,56 100.928,8 

Årets resultat total -78.000  54.776,76 

Aktiver i alt  77.705,56  155.705,56 

   

Overført til næste år 77.705,56 155.705,56 

   

 

1Støttebidrag ej overført ved årets udgang. Vil figurere ved næste årsopgørelse. 
2Se forklaring under Årsberetning. 
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Tak 
Tusind tak til alle og anonyme- og privatpersoner som har støttet Care4Burn i 2021. 

 

Tusind tak til vores sponsor Sanos Clinic og til Bygma Fonden for et flot legat. 

 

 

 

Care4Burn Info 
Children’s Burn and Education Programme 

 

CVR: 39 10 27 22 

info@care4burn.org  

 

www.care4burn.org  

www.facebook.com/care4burn 

 

mailto:info@care4burn.org
http://www.care4burn.org/

