
  

Sluttrapport for Jordskjelv-prosjektet 2015 -2018

 
 

Den 25. april 2015 rammet jordskjelvet Nepal. I 13 dager kom det gjentatte store skjelv som 

medførte skader. 18 000 av 32 000 hus ble ubeboelig. Det var ikke store personskader, 

likevel det var 22 som omkom i Okhaldhunga fylke, og kun 34 skadde som kom inn etter det 

første skjelvet. Det kom lenge pasienter som var relatert til jordskjelvet. Alle pasienter 

relatert til jordskjelvet fikk gratis behandling. Siden så mange hadde mistet alt, var det et 

mye større behov for pasientstøttefondet neste 2-3 årene.   

 

På sykehuset ble administrasjonsbygget og tre stabsboliger skadet. De nye byggene holdt seg 

godt og fungerte som tilfluktsrom for mange naboer. Jordskjelvet skapte en stor giverinnsats 

i Norge. Dette er en rapport om hvorledes den responsen ble forvaltet i Okhaldhunga. 

 

Regnskap: 

3 828 965 NOK Stabsboliger/administrasjons hus med røntgen, Public Health, blodbank og  

fysioavdeling (inkludert i Utbyggingsrapporten, men betalt av jordskjelvsmidler) 

1 622 633 NOK Nødhjelpsfasen  

2,361 690 NOK. Husbygging for de landløse 

+   790 453 NOK ble overført til UMN sin oppbygging av skoler i Dading etter jordskjelvet. 

 

= Totalt 8 603 741 NOK ble samlet inn i Norge og overført fra Normisjon! 

 

 

 



 

Nødhjelps-fasen 

 
 

 

I den første tiden etter jordskjelvet var det nødhjelp ut til våre arbeidsområder og i 

sykehusets nærområder som var særlig skadet. På grunn av Normisjons raske respons kunne 

vi kjøpe inn presenninger med det samme og bidra inn i fylkets katastrofe respons. 

I samarbeid med distriktskomiteen ble vårt ansvarsområde å støtte: Patle og Prabcha, Ilaka 6 

og i vårt nærområde, Barneswor. 

 4932 presenninger ble delt ut.  

Matvarer til de stedene der også kornlagre var ødelagt.  

652 vannfiltre ble delt ut der drikkevannet ble forurenset.  

Madrasser, for beskyttelse mot vår og kald jord (se bilde),  

Tepper 

Toalettskåler der toalettene var rast sammen, så de enkelt kunne bygge opp et toalett igjen.  

Det var i et fjerntliggende område og vår stab måtte gå mye og mye midler måtte brukes på 

å få varene båret fram. 

Innenfor sykehuset var det umiddelbare forsterkninger som måtte gjøres.  

Bygningen som nå er blitt barneavdeling, ble jordskjelvsikret og tatt i bruk som 

sengeavdeling. På grunn av økt pasientmasse, trengte vi også langt mer sengetøy og senger.  

De pasientene som var direkte skadet etter jordskjelvet ble behandlet gratis, noe alle 

sykehus i landet gjorde. 



 

Det økonomiske fundamentet ble ødelagt 

for svært mange, derfor var det mange flere 

pasienter som trengte mat og økonomisk 

støtte til behandlingen i lang tid etterpå.  

  

Endelig fått teppe og madrass. 

 

Oppbygging av 34 hus for de landløse. 
Sykehuset var hele tiden en aktiv aktør i distriktets katastrofe-beredskaps-komite. Det var 

likevel vanskelig å finne vår rolle i neste fase i oppbygningen. Da gikk det mye politikk i saken 

fra sentralt hold. Men i våre arbeidsområder hadde vi blitt engasjert i de familiene som ikke 

fikk hjelp fra staten eller andre aktører.  

Det viste seg at det var de jordløse, de som ikke fantes i noen registre. Vi fant vår rolle hos 

dem. En rolle som myndighetene satt stor pris på at vi tok. 

 

  
Det var familien Phurba Sherpa som åpnet våre øyne for denne skjulte gruppen i samfunnet. 

De bodde i en bambushytte de kunne se gjennom veggen i 2500 m o.h. Det var rim på bakken 

den morgenen vår direktør og dr. Erik besøkte familien. Det var vanskelig å møte deres blikk, 

sky så de ned i bakken. Ingen barn i skolen og med et barn med CP. Phurba Sherpa var den 

første familien som kom i hus. 

 

Vi begynte i Ilaka 6, der familien Sherpa også bodde. Det var det mest ødelagte området 

etter jordskjelvet. I dette området hadde vårt Landsbyhelsearbeid arbeidet i fire år da 

jordskjelvet rammet. Vår stab var allerede godt kjent og hadde stor tillit i befolkningen. 

Ilaka 6 består av 6 kommuner. Det ligger helt vest nord i fylket og på det tidspunktet var det 

ingen vei der, et vanskelig framkommelig område.  



Et team begynte å arbeide med å identifisere de jordløse. Det ble et arbeid i samarbeid med 

landsbyen der alle satte seg som mål å få de jordløse på egen jord. Landsbyen forhandlet 

med hverandre om hvem som kunne gi eller selge jord. Normisjons penger ble aldri brukt til 

å kjøpe jord. Når jordspørsmålet var avklart, kunne vi begynne å bygge. En ingeniør ledet 

byggearbeidet og alle som fikk hus i en kommune måtte arbeide på hverandres hus i 

prosjektet, i sin kommune. Det ga dem en opplæring i å bygge jordskjelvsikre landsbyhus. 

Med et papir på sine nye kunnskaper, fikk de arbeid i oppbyggingsarbeidet for de mange 

andre og fikk høyere lønn som fagarbeidere. Vi var heldig som kom raskt i gang med 

oppbyggingen så de kunne ta del i den store utbyggingstiden da alle andre noe senere fikk 

fond fra staten å bygge for. 

 

Det var også valgt ut noen fra landsbyen som skulle være lokale hjelpere for hvert hus. De 

ble hedret sammen med dem som ga eller solgte billig jord. Prosessen skapte mye positivt og 

nye vennskap i landsbyen. En oppmuntring til samhold for kommunen i en vanskelig periode. 

 

 

 

“Jordskjelvet har ristet 

landsbyen,  

så de usynlige ble synlig,” 

Sitat fra herr Tamang som fikk hus og nytt 

liv. Han har investert i gryter.  Nå koker han 

I brylluper og begravelser I landsbyen. 

 

En side ved å bli landfaste var at de kunne ta lån for å investere i noe om kunne gi mer inntekt.  De 

har investert i motorsag, hotelldrift, husdyr og symaskiner. 

 

 

Det var 34 hus til  

34 familier. 

202 barn som har fått sin 

familiehistorie endret. 

Nå er de fullverdige 

innbyggere av Nepal med del i 

landets goder og ansvar. 

 



Glimt fra husbyggingen 

   

   

   

   

   

 

 



 

 

De siste fire husene ble bygget i Patle 

kommune i juli 2018.  

Jordskjelvet ble en velsignelse for mange 

og vi håper det gode naboskapet vil 

fortsette i landsbyene. 

 

 

Med dyp takknemlighet til Normisjon og de mange givere, 

Kristin Bøhler, Normisjon i Nepal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



United Mission to Nepal 

Okhaldhunga Community Hospital, Okhaldhunga 

Earthquake relief Statements on 16 Nov 2018 
Income Item Numbers Amount in NPR 

  Support From Nor mission             54 332 419  

  Support from SIM International               2 525 000  

  Support from Trustee for Treatment               1 194 101  

  Support from UMN Disaster Fund for Patient's Treatment                  291 286  

  Treatment Support from UMN Disaster Fund                  738 647  

  Support from Mary Boyum                  603 280  

  Total Income             59 684 733  

        

Expenses       

  Tarpaulins 4932             7 819 460  

  Blanket 682                458 931  

  Staff Relief Support 31                300 000  

  Food Stuff for victim families 188/956                311 682  

  Hospital Patient' food ( for earthquake victim area patient's)               1 681 916  

  Water Filter for victim families 615                542 060  

  Transportation cost                  203 773  

  Reconstruction Work in Hospital (Daily Worker)                  129 370  

  Treatment support to earthquake area patient's in Hospital               4 157 368  

  Treatment of earthquake victim patient's 73                341 598  

  Mattress/Bed Sheet/Pillow for Hospital 160             1 120 115  

  Metal Bed for Emergency 98             1 713 205  

  Sleeping Bag with Mattress/Water Bottle/Umbrella 100                395 000  

  Further relief work survey in PHU working area                  397 446  

  Toilet Pan for PHU working area 900                711 000  

  Cost of Reconstruction work in Ilka 6 and 4 34           29 521 135  

  Total expenses              49 804 059  

  Surplus/(Deficit)   9 880 674 

    

    
Prepared 
by:    

 Buddha Shrestha   

 Business Manager, UMN Okhaldhunga Community Hospital, Okhaldhunga  
Date:    

    

    

    
 


