
 

NAMUNA DALIT UTTHAN KANTIPUR – Jysk landsbyudvikling i Nepal 

Kantipur Health Camp 2012 – projektbeskrivelse  

 

Baggrund 

Kantipur Health Camp er et sundhedsprojekt i Madi, som ligger i Chitwan District i den sydlige del 

af Nepal. Camp`en er en del af et Dansk-Nepalesisk græsrodsarbejde www.kantipur.dk, hvis 

primære formål er at støtte landsbyerne i at løfte sig over fattigdomsgrænsen. Dette skal ske 

blandt andet ved at støtte op om udviklingen af sundhedsfremmende tiltag som fx. bedre 

hygiejne, bedre ernæring og uddannelse. I samme regi er der allerede gang i et skoleprojekt, et 

veterinærprojekt, et drikkevandsprojekt, et erhvervsudviklingsprojekt samt det sidste nye initiativ 

- et bæredygtigt turistprojekt. 

Indsatsen, som beskrives i dette projekt, er med baggrund i de anbefalinger, der er beskrevet i 

rapporten ’Kantipur Health Camp 2011’, som er udarbejdet af det første sundhedshold samt den 

viden og de erfaringer, der ligger i projektgruppen. 

Indsatsen skal tilpasses hverdagslivet og de aktiviteter, der i øvrigt er etableret i Kantipur og i 

dialog med de lokale nøglepersoner, som Lone møder i ugerne inden, projektgruppen ankommer i 

uge 38/2012. 

Projektperioden er uge 38 – 42/2012. 

 

Deltagere i projektgruppen ’Kantipur Health Camp 2012’ 

Sundhedshjælper Bindiya Manandhar (som taler og forstår både dansk og nepalesisk) 

Medicin studerende Ditte Sigaard Hansen 

Sundhedsplejerske Anette Sommer 

Sygeplejerske/antropolog Susanne Rystok 

 



Mål 

 At øge bevidstheden og vidensniveauet i relation til sundhedsfremme i hverdagslivet i de 

tre landsbyer - målrettet børn, kvinder og de lokale sundhedsarbejdere. 

 At forbedre den hygiejniske praksis i hverdagslivet i de tre landsbyer - målrettet børn, 

kvinder, skolen og de lokale sundhedsarbejdere. 

 At introducere sund kost via skolen og familien. 

 

Opgaver og metoder 

 Udvikling og planlægning af et undervisningstilbud ”nurce-training” i samarbejde med 

Health Post i Kharkatta og Chitwan District Health Office i Bharatpur. 

Undervisningstilbuddet skal målrettes de lokale sundhedsarbejdere (se tidsplan). 

Undervisningstilbuddet skal have fokus på 

 Børns ernærings tilstand. 

 Hygiejne generelt, det vil sige brugen afvand og sæbe. 

 Praktisk sygepleje og behandling (observation, pleje og behandling) af 

sygdomstilstande (hudlidelser og små sår, diarre´, feber, hoste m.m.), som 

kan behandles i hjemmet. 

 Fokus på generelle livsstilsproblematikker (diarre`, diabetes, kost, alkohol, 

hoste m.m.). 

Undervisning ved hjælp af plancher, dialog, interaktiv kommunikation. 

 Screening af højde, vægt, syn, vaccinationer, hudsygdomme hos alle børn i skolen – med 

fokus på generel sundhedstilstand, kønsmodenhed - og primært fokus på børnene i 

landsbyen Indrabasti (ca. 50 børn). 

 Screening foretages på en skole og i samarbejde med skoleledelsen og lokale 

sundhedsarbejdere. 

 Hjemmebesøg efter behov i følgeskab med de lokale sundhedsarbejdere. 

 

 Etablering af samarbejde med skoleområdet omkring skolemad. 

 

 Implementering af begrebet og praksis omkring brugen af vand og sæbe. 

 Udvikle en enkelt metode (sang, rim, plakat, lys eller andet) til brugen af 

vand og sæbe, som bliver genkendelig i skolen, i hjemmet, i landsbyerne, 

blandt kvinderne og blandt mændene. 

 I samarbejde med skolelederne (Lone undersøger) aftale systematisk 

undervisning på hver skole målrettet alle klasser en gang i projekt perioden.  

 

 ”Open clinic”. 



 En gang ugentlig i hver landsby i projektperioden besøger et team af 

sundhedsarbejdere (2 – 3 nepali og danske sundhedspersoner) et lokalt og 

kendt sted i landsbyerne ex. ved vandposten. Ved pladsen afholdes ”open 

clinic”. Lone aftaler, hvor og hvornår man i landsbyerne kan afholde ”open 

clinic” med henblik på simpel sygdomsbehandling, sundhedsråd og 

vejledning.  

Undervisning ved hjælp af plancher, skriftlige foldere, BT-apparat, otoskop, 

stetoskop, sutursæt m.m. 

 

Tidsplan (skemaet udfyldes løbende af projektgruppen): 

 

Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 

 
”Nurce –traning” 
 

  Afholde og 
evaluere 
 ”nurce training” 
 1 x 3 timer. 
Søndag den 30. 
september 

Afholde og 
evaluere 
 ”nurce 
training” 
 1 x 3 timer. 
Søndag den 7. 
oktober 
 

Afholde og 
evaluere 
 ”nurce 
training” 
 1 x 3 timer.  
Søndag den 14. 
oktober. 

 
 
Screening 
 

 Screening af 
alle børn i 
Indrabasti Skole 
2 – 3 dage 

   

 
Skolemad 
 

 Skolemad 
tilbydes 
børnene i 
Indrabasti Skole 
de dage, vi 
screener. 
(pandekager 
med takari, 
saag) 

Skolemad tilbydes 
i  
1-2 skoler 
2 x ugentlig 

Skolemad 
tilbydes i  
1-2 skoler 
2 x ugentlig 

 

 
Vand og sæbe 
 

  Aktivitet på en 
skole 

Aktivitet på en 
skole 

Aktivitet på en 
skole 

 
”Open clinic” 
 

1 gang om 
ugen i hver 
landsby ex. 
ved 
vandposten 

1 gang om 
ugen i hver 
landsby 

Sundhedsarbejde i 
samarbejde med 
Clinic Nepal. 
Ayodhyapur Skole, 
ca. 1-2. oktober 

1 gang om 
ugen i hver 
landsby 

1 gang om 
ugen i hver 
landsby 

 

           Revideret, 16. juli 2012 

 Susanne Rystok  

Planlægge ”nurce-training”  i 

samarbejde med Health Post 

Khartkatta  – dette afholdes  

3 gange og evalueres  i uge 

42 


