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Inledning
Projektplanen för projektet ”Sjukhusmaterial” är utarbetat av den ideella humanitära biståndsorganisationen I Aid
Africa (IAA) under våren 2009. Organisationens syfte är att hjälpa fattiga och svårt utsatta människor i Afrika till att få
ett bättre liv genom att främja deras liv och hälsa och utveckling.

Projektet syftar till att förbättra vården och främja människors hälsa genom att ta till vara på väl fungerande
sjukhusmaterial vilken idag kasseras runt om i Sverige. Sjukhusmaterialet kan bidra till en förbättring av situationen på
de vårdinrättningar vilka helt saknar eller på annat sätt är i behov av modernt sjukhusmaterial.

Projektledningsgrupp
Projektet är sammansatt av personer från IAA:
Namn

Ansvarsområde

Benjamin Grossmann (Ordförande IAA)

Projektledare

Henrik Hjelmgren (Vice Ordförande IAA)

Projektledare

Carolin Hermansson (Ledamot IAA)

Projektledare

Delprojektgrupp
Inblandade givare och mottagare för sjukhusmaterial, se delprojektplan.

Bakgrund
På många sjukhus i utvecklingsländer finns idag ett stort behov av ny och modern sjukvårdsutrustning och material.
Sjukhusen har svårt att införskaffa denna typ av utrustning/material på grund av bland annat bristande ekonomiska
medel, avsaknad av kompetens för installation/drift/underhåll och ibland svåra logistiska förhållanden. Utrustning och
material inom sjukvården är oftast högkvalitativa och specifika vilket resulterar i ett mycket högt pris. Denna höga
kostnad är i många fall omöjlig för sjukhusen i flera delar av världen att finansiera.

Idag finns stora skillnader mellan utvecklingsländer och industriländerna gällande tillgången till adekvat sjukvård och
dess resurser. Detta märks tydligt när det gäller sjukvårdsutrusning och material. Industriländernas sjukvård är
högteknologisk och ständigt under utveckling. Detta tillsammans med de höga kraven på hygien gör att utrustningen
och materialet frekvent ersätts/byts ut trots att dessa i de flesta fall fortfarande är användbara.

Behovs- och problemformulering
Utrustning och material kasseras idag i olika hälso- och sjukvårds inrättningar i Sverige. Detta då mer avancerad och
nyare utrustning finns att tillgå eller att bäst-före-datum har passerats. Utrustningen och materialet kan trots allt vara i

3

I Aid Africa®
Postal Address: Tallbacksvägen 9, SE-168 69 BROMMA, Sweden
Phone: +46 70 438 06 26 Fax: +46 8 718 18 98
E-mail: info@iaidafrica.org Website: www.iaidafrica.org
Postal Giro no: 452410-4 Bank Giro no: 5903-2490 Reg no: 802431-9470

gott skick och fortsätta att fungera en längre tid. Mottagaren saknar möjligheter att införskaffa sig denna utrustning och
material eller så uppfyller inte den tillgänglig utrustningen och materialet på plats mottagarens behov. Utformningen av
projektet är att kunna ge ett strukturerat och effektivt bistånd med ett helhetsperspektiv där fokus ligger på mottagarens
behov och villkor.

Syfte
Att ta vara på fullt fungerande utrustning vilken annars skulle kasserats och återanvända på platser i de fattigare delarna
i världen för att förbättra vården och främja liv och hälsa för dessa människor samt att IAA tillsammans med givaren av
sjukhusmaterialet utbildar mottagarens personal och därigenom etablera ett kunskapsutbyte och kontaktnät.

Målgrupp
Se delprojektplan.

Projektmål


Att ta tillvara på fungerande sjukhusmaterial vilken annars kasseras.



Att sjukhusmaterialet fraktas säkert och når mottagaren utan skador.



Att utbildning i sjukhusmaterialet sker på plats innan det används.



Att kontakter skapas mellan givare och mottagare.



Att bidra till hälsa och hållbar utveckling.

Indikatorer
Se delprojektplan.

Aktivitetsplan
Se delprojektplan.

Tidsplan
Se delprojektplan.

Logistik
Se delprojektplan.

Riskanalys och riskhantering
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Att utrustning går sönder under transport, vilket kan förebyggas genom noggrann paketering.
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Att utrustning försvinner under tranport, vilket kan förebyggas genom etablerade logistiker.



Att utrustning stjäls, vilket kan förebyggas med få mellanhänder, låsta/förseglade behållare och ”följa”
försändningen.



Försening eller utebliven transport relaterat till otillräckliga ekonomiska medel eller oväntade kostnader.

Budget
Beroende av mängden sjukhusmaterial som ska fraktas kan budgeten variera. Transport sker i del av container eller
hel/flera containrar där det förstnämda har ett högre pris per m 2. Transport sker tidigast när insamlade medel för
sändningen inkommit IAA. Eventuella resor till projektområde betalas av den enskilde separat.
För mer detaljerad budget se delprojektplan.

Hållbar utveckling
Projektet sker med fokus på långsiktig och hållbar utveckling. Genom att utrustning som annars skulle kaserats kommer
till användning igen. Materialet som skickas styrs av efterfrågan från sjukhusen detta minskar risken för att material inte
kommer till användning . Utbildning i hur sjukhusmaterialet används ska ske på plats för att ge goda förutsättningar till
att materialet kommer att användas på rätt sätt. I utvärderingen efter varje projekt skall det finnas utrymme för att
rapportera om det är utrustning som ej används eller som har gått sönder. Projektledningen kommer överens med
mottagaren vad som ska göras med utrustningen som ej används.

Etik
Projektet skall följa föreningens etiska grunder såsom att projektet skall vara politisk, religöst obundet samt att oavsett
etnicitet, nationalitet, kön, sexuell läggning, ålder, psykiska eller fysiska aspekter skall kunna delta eller ta del av
projektet
Projektet skall genomföras med respekt och god sed. (Etisk medvetenhet i skillnaderna för förutsättningar i vår vardag
samt kulturella skillnader.)

Avtal
Mellan givare, IAA och mottagaren skall avtal tecknas där skyldigheter och rättigheter framgår gällande användningen
av sjukhusmaterialet.
Givaren skall skriftligen redovisa att samtligt sjukhusmaterial är fungerande och i gott skick samt kontrollerad av
givarens medicinsktekniska avdelning eller dyl.

Projektuppföljning
Årligen skall projektet Sjukhusmaterial ansvara för att en utvärdering sker och som sammanställs till föreningens
årsmöte.
En rapport från mottagaren skall genomföras då materialet har gåtts igenom och undervisningen är klar där i det står vad
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som kunnats göra annorlunda så att nästa projekt kan ta vara på erfarenheterna från föregående.
Varje delprojekt i sig skall ha en utvärdering. Se delprojektplan.
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