
Internationellt materialbistånd 
– bättre hälsa för fler

Sahlgrenska International Care AB 
P.O. Box 7163 | SE 402 33 Gothenburg, Sweden 

Visiting address: Medicinaregatan 12 A
Phone +46 (0)31 342 68 00 | Fax +46 (0)31 13 26 25 

info@sahlgrenskaic.com | www.sahlgrenskaic.com 

Vill du veta mer?  
Det internationella materialbiståndet är en angelägenhet för alla i vår region. Det är 
därför viktigt att sprida kunskapen om verksamheten och vilka positiva effekter den 
har. Sahlgrenska I.C. återkopplar alltid till de förvaltningar som donerat material, och 
vi svarar även på allmänhetens frågor kring verksamheten.

Vill du veta mer om Sahlgrenska I.C., Västra Götalandsregionens bistånd, riktlinjer 
och metoder är du välkommen att kontakta:

 Sahlgrenska I.C.
	 Anders	Lygdman  
 Tel. 0709-560 610
 anders.lygdman@vgregion.se
 www.sahlgrenskaic.com/international-aid-2

För frågor om efterfrågad utrustning, material samt hämtning av material, kontakta:

 Human Bridge
	 Annika	Ekholm
 Tel. 0383-46 74 75
 annika.ekholm@humanbridge.se
 www.humanbridge.se 
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Sahlgrenska I.C. ansvarar för Västra Götalandsregionens
internationella materialbistånd  
Sedan 2008 ansvarar Sahlgrenska I.C. för koordineringen av Västra Götalandsregion-
ens internationella materialbistånd. Arbetet bedrivs i samarbete med organisationen 
Human Bridge, och har ambitionen att följa Sveriges riksdags fastslagna biståndsrikt-
linjer i Politik för Global Utveckling (PGU). 
 Sahlgrenska I.C. prioriterar att materialbiståndet ska vara relevant, effektivt, 
genomförbart och hållbart i alla led från givarförvaltning till mottagare. En god 
hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna nyttja sociala och 
politiska rättigheter. Genom vårt arbete är vi med och hjälper till att förbättra hälso-
vårdssystem och med det öka fattiga människors möjligheter att få tillgång till sjuk-
vård och därmed också förbättrade livsvillkor.

Gör stor nytta

Varje år utrangerar Västra Götalandsregionens olika förvaltningar en stor mängd 
sjukvårdsutrustning som ännu håller hög kvalitet och funktionalitet. 
 Mycket av den utrustning som byts ut eller på annat sätt blir överflödig kan där-
för fortfarande göra stor nytta för människor i andra delar av världen.
 Sahlgrenska I.C:s uppgift är att tillsammans med kvalificerade svenska samar-
betspartners ta tillvara på denna utrustning och vidarebefordra den till utvecklings-
länder där det finns ett behov.

Länder i Afrika har störst behov

I första hand går det internationella materialbiståndet till länder i Afrika söder om 
Sahara samt länder i östra Europa. Det distribueras främst till befintliga sjukhus 
som saknar utrustning eller har ett behov av upprustning. 
 Materialbiståndet kan även användas som hjälpsändningar till områden som 
drabbats av naturkatastrofer och där materiell hjälp snabbt måste komma fram. 

Direkt användbart för mottagaren

Sjukhusutrustningen som skickas är alltid genomgången, funktionsduglig och i 
kvalitetsmässigt gott skick. Den är av varierande karaktär men har en tonvikt på 
grundläggande material som sjukhussängar, britsar, operations- och instrument-
bord, instrument och handikapphjälpmedel. Teknisk grundutrustning som autokla-
ver, kuvöser och respiratorer ingår och även förbrukningsmaterial, sjukhuskläder 
och sängkläder doneras.  

All	sjukvårdsutrustning	och	förbrukningsmaterial	packas	i	kompletta	set,	så	att	
materialet	är	användbart	i	samma	stund	det	når	mottagaren.		

Väl inarbetade metoder för uppföljning

Sahlgrenska I.C. har väl inarbetade metoder för att följa upp, rapportera och ut-
värdera varje insats. Vi för en löpande dialog med både våra samarbetspartners och 
mottagarländernas olika aktörer, och gör kontinuerligt fältresor till de länder som 
mottagit bistånd. Vi lägger även stor vikt vid att fastställa behovet av sjukvårdsutrust-
ning i mottagarlandet och ser till att materialbiståndet inte ersätter lokala producenter 
eller i övrigt skapar konflikter. 

Fakta
Mer än 40 olika enheter och avdelningar inom Västra Götalandsregionen 
har donerat material. 

Under perioden 2009-2010 kunde vi bland annat skicka:

Det internationella materialbiståndet går till över 30 länder runtom i världen, bland andra 
Etiopien, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Kenya, Burkina Faso, Sudan, 
Sri Lanka, Haiti, Bosnien och Ukraina.

 • 25 ton textilier (arbetskläder, sängkläder) 
• 400 sjukhussängar med utrustning 
 (manuella och elektriska)
• 300 rullstolar 
• 40 pallar förbrukningsmaterial 

• 12 respiratorer 
• 6 narkos- och patientövervaknings-
 utrustningar 
• 60 syrgaskoncentratorer


