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Rena toaletter till alla!
Indien brottas med stora sanitära problem och premiärminister Nerandra Modi har
uppmärksammat vikten av tillgång till fungerande toaletter för att motarbete detta. Att en stor
del av Indiens befolkning uträttar sina behov i det fria orsakar hälsoproblem och kan också
utgöra en säkerhetsrisk för unga kvinnor, två frågor som varit heta i Indisk media under våren.
Staten har nu lovat ekonomiska medel för att kunna bygga fler toaletter på landsbygden. Vi i
Friends of Vellore tror att de statliga toaletterna kommer utnyttjas bättre om barn och
ungdomar får vanan att gå på en fräsch toalett i skolan och stödjer därför ett sådant projekt i
byn Panamadangi. I projektet samarbetar skolledning, byledning och RUHSA.
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Utbyte mellan Uppsala Universitets läkarprogram och CMC
Uppsala Universitet och Christian Medical College jobbar för att ta fram ett nytt
avtal som möjliggör reguljära utbyten mellan de båda lärosätenas läkarprogram.
Universiteten har tidigare samarbetat genom ett Linnaeus-Palme-stipendie, men de
senaste åren har det inte funnits något organiserat utbyte. Att åka till CMC har dock
varit en populär utlandsplacering hos studenter vid Uppsala Universitets
läkarprogram i många år. Studenter har då fått arrangera och bekosta detta helt på
egen hand, vilket dock inte har avskräckt så många då det varje termin är mellan
fem och tio läkarstudenter från Uppsala som åker dit för att göra praktik inom alla
möjliga specialiteter. I syfte att öka kvaliteten på utlandsplaceringen men också att
öka kunskapsutbytet mellan de bägge universiteten håller nu alltså ett nytt avtal på
att tas fram. Detta kommer göra det möjligt för indiska läkarstudenter att komma hit
utan att behöva betala en dyr studieavgift och kommer förhoppningsvis också att
bidra till att svenska studenter får ut mer av sin tid på plats vid CMC i Indien.
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Historien om Ida Scudder
CMC-sjukhusets tillkomst är en fängslande berättelse. Den unga och begåvade amerikanska
läkaren, Ida Scudder, startade arbetet 1901 med en enda säng i husets gästrum. Under de
följande 100 åren har den enkla starten vuxit till dagens sjukhus med 3000 bäddar, och med
prestigefyllda utbildningsinstitutioner för sköterskor, läkare och andra yrkesgrupper. Flera
böcker har skrivits om Ida Scudder, och på vår hemsida "friendsofvelloresweden.se" kan man
finna skriften Dr. Ida, och läsa om CMC- sjukhusets historia och dess dynamiska grundare.
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Årsmötet
Vid föreningens årsmöte den 9 maj gjordes en genomgång av de projekt som
föreningen stöder i Vellore. Dessa har de senaste åren blivit fler, vilket är ett uttryck
för att föreningen blivit mer aktiv och lyckats samla in mer pengar. Det är
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fortfarande ett fokus på projekt som vänder sig till de fattigaste – vilket ju är CMCsjukhusets huvuduppgift alltsedan det startades av Ida Scudder för över 100 år
sedan. Men tiderna förändras även i Indien och med dem var behovet är störst.
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Därför görs det nu en särskild satsning på äldre, där vi stöder äldrecentra i två byar.
En annan förändring i Indien är att färre mödrar ammar sina nyfödda. Här har
RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs) startat en särskild satsning för
blivande och nyblivna mammor, deras män och morföräldrar, där syftet är att öka
amningen. Psykisk ohälsa och funktionshinder har förstås alltid funnits, men börjar
nu ges uppmärksamhet i ett annat RUHSA-projekt där man genom arbetsterapi och
fysioterapi hjälper dessa människor att uppnå större självständighet. Fungerande
och välskötta toaletter är ett annat projekt vi nu stöder i en byskola, se ovan. Ett
annat nytt projektområde är bergsområdet Jawadi hills, där en stambefolkning levt
i stor isolering med mycket eftersatt hälso- och sjukvård. Vi stöder här arbetet med
att organisera en fungerande primärvård, och samtidigt arbeta med ett brett inriktat
utvecklingsarbete i byarna. Därutöver kan alla bidra till vården av fattiga patienter
genom det s.k. ”Person-to-Person” programmet. Här skänker man en summa
pengar och får efter en tid en redogörelse för hur pengarna bidragit till att behandla
människor som inte har råd att betala själva. Alla dessa projekt beskrivs mer
utförligt på vår hemsida.
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Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med denna inriktning. Styrelsen
omvaldes med undantag för Birgitta Kjörck som önskade avgå och som ersattes av
Siri Carpelan. Revisorerna omvaldes. Ny i valberedningen är Gun Britt Mårtensson.
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Kort rapport från CMC-sjukhusets rådsmöte 22-23 januari 2015
Vi har som Friends of Vellore förening möjlighet att utse en representant på CMC:s rådsmöten
– ”the CMC Council” som sammanträder två gånger om året. Oftast har vi inte haft möjlighet
att delta. Men i år kunde Sven Andréasson delta och lämnade denna rapport.
Fascinerande beslutsform. Man slås av den fantastiska blandningen av stort och smått på
Councilmötena. Dels diskuteras de stora framtidsfrågorna, av betydelse både för CMC:s
idémässiga inriktning och ekonomi. Dels diskuteras en stor mängd detaljfrågor rörande
personal, lokaler och utrustning.
Huvudfrågorna:
• Kanigapuram. Den största frågan de senaste åren har varit bygget av ett nytt sjukhus i
Kanigapuram, ca 20 km från Vellore. Tanken är att avlasta det nuvarande, kraftigt
överbelastade, sjukhuset och samtidigt utveckla högspecialiserad vård. Särskilt inom
traumavården; därav placeringen i Kanigapuram, intill den stora huvudvägen mellan
Chennai och Bangalore. Även om alla är eniga om att något måste göras för att hantera
den tilltagande trängseln på sjukhuset finns en stor oro för att det nya sjukhuset skulle
skapa ett A- och B-lag inom CMC, och att den unika ideella karaktären i CMC skulle gå
förlorad. En lång och delvis hetsig debatt fördes, där Sunil Chandy, nuvarande Director,
måste anses ha vunnit genom att trovärdigt kunna förena just CMC:s ursprungliga etos
med tidens krav på utbyggnad. Det återstår dock en rad frågor.
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Chittoor. Den andra stora utbyggnadsfrågan var inte alls kontroversiell. Den gäller
utvecklingen av ett nytt CMC i grannstaten Andhra Pradesh. Sedan fem år har planering
och byggnation påbörjats i liten skala i Chittoor, ett område precis på gränsen till Tamil
Nadu, ca 40 km från Vellore. Denna idé väcktes ursprungligen av Dr Reddy, läkare, som
var chefsminister i Andhra Pradesh, och som erbjöd CMC mark för att bygga ett nytt
universitetssjukhus, drivet av samma grundvärderingar som CMC. Dessvärre avled
Reddy i en helikopterolycka – då han var på väg för att ta första spadtaget för det nya
sjukhuset. Projektet stannade sedan upp några år, men har därefter fortsatt, där man
gradvis expanderar.

Pensionsåldersfrågan Detta är en återkommande stridsfråga inom CMC. Nuvarande
pensionsålder är 60 år. Sjukhusledningen vill höja denna, och verkar gradvis vinna gehör
för detta.
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Möte med de internationella Velloreföreningarna
Flertalet Friends of Vellore föreningar var detta år på plats i Vellore: USA (Kate Gunther),
UK, (Richard Smith) Australien (Bella George), Tyskland (Peter Albrecht) och Sverige (Sven
Andréasson). Därtill Indien förstås (som repr av Hugh Skeil). Kanada saknades (Douglas
Virgin). Föreningarna skiljer sig en hel del i inriktning och storlek.
• USA är störst och bidrar i särklass mest, främst genom samarbete med ASHA, en
avdelning inom USA:s biståndsprogram, där man bidragit till en rad kapitalkrävande
projekt, lokaler och utrustning.
• UK, Storbritannien, är näst störst, och bidrar främst genom avkastningen från en rad
stora donationer. Fokus har varit på RUHSA, och där främst äldrecentraler, och
lågkostnadsenheten i Vellore, LCECU (Low Cost Effective Care Unit)
• Australien har en rad aktiva alumnis och har bl.a. producerat en film om CMC; en ny
uppdaterad version har just spelats in
• Tyskland har fr.a. fokuserat på person to person programmet men också börjat stödja
studenter från Jawadi hills
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Mötet resulterade i två saker:
1. Att vi antog ett gemensamt uttalande som anger vårt syfte:
”The international network of Friends of Vellore (FOV ) is unified in its commitment to
perpetuate faithful service to poor, vulnerable and marginalized people in India
exemplified by CMC's founder, Dr. Ida S Scudder. Individual FOVs have specific
priorities set by their own boards. Projects selected for funding are chosen and evaluated
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according to those priorities. In all matters the FOVs have the health and well-being of the
Indian people at heart, reflecting the Christian ethos of CMC.”
2. Förtydligande av Person-to-Person programmet. Hittills har bidragen maximerats till 4000
rupier per patient. Detta höjdes nu till 6000 rupier (med dagens kurs = 813 kr). Detta utgör
fortfarande en mindre del av de totala kostnaderna. På sjukhuset räknar man med en
kostnad på ca 30 000 rupier per vårdtillfälle. Öppenvårdsbehandling är förstås billigare.
För fattiga patienter utgör alltså PtP-bidraget en del av kostnaderna; resten täcks av
respektive kliniks egna medel. Totalt går ca 15% av CMC:s inkomster till att bekosta
fattiga patienters vård.

