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Gjennom årets TV-aksjon skal Leger Uten Grenser gi livreddende helse-
hjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Med din bedrifts 
støtte blir dere med og redder liv!

Hvert bidrag teller!

10 000 kroner er nok til å gi 
14 mennesker livreddende 
behandling mot hepatitt C

50 000 kroner kan sikre 
livreddende behandling mot 
hiv for 77 voksne i ett år

100 000 kroner kan gi 
behandling mot malaria til 
33 333 barn 

5 500 kroner kan vaksinere 
1410 barn mot meslinger

• Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente 
sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske 
republikken Kongo og Sierra Leone. 

 
• Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. 
 
• I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også 

brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

DETTE SKAL PENGENE GÅ TIL:

– Det er inspirerende å føle seg som en del av noe større, og 
samtidig ta i bruk erfaringene jeg har fra mange år i næringslivet. 
God folkehelse hindrer lidelse og død, men fører også til 
samfunnsutvikling og flere i arbeid. Leger Uten Grenser gir 
nødhjelp, men jobber også strategisk og langsiktig med noen av 
de største helseutfordringene i verden. Det er mange måter å bidra 
på, og nå i år kan vi sammen ta samfunnsansvar i årets TV-aksjon! 

Peter Thyssen 
Feltarbeider i Leger Uten Grenser og tidligere CEO i Norsk Stål og 

Global Ocean Technology

Hva kan din 
bedrift gjøre?

– Vi i Deloitte har støttet 
Leger Uten Grenser i en 
årrekke. Når de nå har 
fått TV-aksjonen 2022 er 
det helt naturlig for oss 
å bidra der vi kan, både 
gjennom økonomisk 
bidrag og ved å 
engasjere våre ansatte. 
Vi gleder oss til å ta del  
i høstens dugnad! 

Sjur Gaaseide 
CEO i Deloitte Norge 

Det aller viktigste bidraget næringslivet kan gi er økonomisk 
støtte. Det kan knyttes opp til ulike aktiviteter som kan være med 
og engasjere ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
Mulighetene er mange, og her er noen: 

• Opprett en innsamling på spleis.no/tva, der ansatte og 
kunder kan bidra.

 
• Match beløpet dere samler inn fra ansatte med en gave fra 

bedriften.
 
• Bytt ut sommergaven eller julegaven med en symbolsk 

gave til de ansatte, og la dem på den måten være med på 
å støtte saken.  

 
• Restaurant eller frisør? Bli med på et av våre ”Med 

mening”-konsepter. 
 
• Bli med på ringedugnad og få med nettverket ditt! 

Alle bidrag teller, og sammen kan vi utgjøre en stor forskjell. 

blimed.no/næringsliv

Jon-Gunnar Aasen og Johanne Løvsland fra Computas på ringedugnad i 2021. 
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– Å være med på næringslivs-
dugnaden koster så lite og 
gir så utrolig mye.  For oss på 
Ramsalt er det en selvfølge å 
stille opp for TV-aksjonen. Vi 
må alle hjelpe og støtte hver-
andre for å gjøre en forskjell, 
og bidra med det vi kan. 

Sølvi Heitmann Korsvik
Salgssjef i Quality Hotel 

Ramsalt Bodø

Bli med på 
ringedugnad!
Hvert år arrangeres det ringedugnader for 
næringslivet over hele landet. Her samles 
det lokale næringslivet på en felles arena og 
bruker et par timer av sin tid på å ringe sitt 
nettverk for å be om bidrag til TV-aksjonen. 
Ringedugnadene er innholdsrike, morsomme 
og ikke minst svært givende å delta på. 

Vil du eller din bedrift være med på en 
ringedugnad? Bruk kontaktskjemaet 
på blimed.no/næringsliv for å registrere 
din interesse, eller kontakt din lokale 
fylkesaksjonsleder. Med over 100 ringe-
dugnader i aksjonsuken er sjansen stor for at 
det vil arrangeres en i ditt nærområde. 

HVA FÅR DU TILBAKE VED 
Å GI TIL TV-AKSJONEN?

• Fri bruk av TV-aksjonens logo

• Bannere til nyhetsbrev og      

    nettsider

• E-postsignaturer

• Bidragsdiplom

• Delingsposter til sosiale medier

• Alt materiell kan lastes ned på  
   blimed.no
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TAKK TIL VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:
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Marianne Chesak, Ann Sesilie Tekfeldt og Kari Nessa 
Nordtun på ringedugnad i Stavanger i 2021. 


