Verksamhetsberättelse

Läkare i Världen 2017
Inledning
Debatten i samhället 2017 präglades av en misstänksamhet mot papperslösa och
asylsökande, påeldat av debatten efter terrorattentatet på Drottninggatan och om unga
asylsökandes ålder.
Läkare i Världen har fortsatt att höja rösten för att försvara asylrätten och de rättigheter som
papperslösa idag har. Vi har också synliggjort de konsekvenser som den hårdare
asyllagstiftningen orsakar för enskilda människor och familjer. Inför valåret 2018 har tonen
hårdnat mot utsatta mobila EU-medborgare och både i vår roll som vårdgivare och
människorättsröst, har vi fyllt en viktig roll för målgruppen under året.
I en värld som på många sätt känns instabil har Läkare i Världen under 2017 fortsatt sitt
arbete med att öka stabiliteten, både för utsatta, men även för organisationen genom att
tillvarata organisationens tillväxt från åren innan. Våra lokala och nationella verksamheter är
mer hållbara och vi har hittat rutiner för att kunna erbjuda vård och stöd till de som behöver,
bland annat genom starkare lokala samarbeten.
Genom att vi flyttat till centrala lokaler på Serafimerlasarettet på Kungsholmen, i samma hus
som flera andra vårdinrättningar, har vi också befästs som en trovärdig vårdgivare. I takt
med att organisationen kunnat öka antalet anställda fokuserar vi också på att få till en stabil
arbetsmiljö med bättre rutiner, såväl för volontärer som anställda, och med det stöd som
behövs för att kunna jobba på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som socialt.
Läkare i Världens internationella nätverk har växt under året. Vi finns i över 80 länder och är
aktiva i mer än 400 program världen över. Vår svenska organisation deltar aktivt, både i
utvecklingen av nätverket och i allt större del också i det internationella arbetet. Genom
samarbeten med våra systerorganisationer jobbar vi med att påverka lagstiftning på
EU-nivå samtidigt som vi bygger kapacitet och kompetens inom verksamheten för att på
fler sätt kunna hjälpa, vårda och vittna.
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Syfte och mål
Läkare i Världen har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi
är den svenska grenen av Médecins du Monde (MdM), ett nätverk av internationella
humanitära organisationer som arbetar för alla människors lika rätt till bästa uppnåeliga
hälsa. Det internationella nätverket består av 18 nationella organisationer, som är
verksamma med över 400 program i 80 länder. Ungefär 11 700 000 människor världen över
berörs mer eller mindre direkt av nätverkets insatser.
Under 2017 har vi arbetat vidare för vår vision genom våra nationella program, deltagande i
det internationella nätverkets styrprocesser, påverkansarbete och mediaexponering. Vi har
under året även aktivt jobbat på att skapa och implementera strukturer som gör att vi lättare
kan verkställa alla dessa processer. Det är ett pågående arbete som kommer att fortsätta
under 2018.

Organisation
Läkare i Världen styrs ytterst av sina medlemmar via årsmötet. Under 2017 har vi haft 136
betalande medlemmar varav 31 bor utanför Stockholms län.
Sedan årsmötet 2017 leddes organisationen av en styrelse bestående av ordförande Hanna
Ingelman-Sundberg, vice ordförande Elis Envall, kassör Bertil Stenström, samt ledamöterna
Nina Nissander, Susana Brandhild, Alicia Donat-Magnin, Stina Bengtsson, Anna Borg och
Anders Björkman. Allt styrelsearbete sker ideellt. Styrelsen har sammanträtt en gång per
månad, varav ett tillfälle var en planeringshelg. Styrelsens huvuduppgift har varit att utgöra
en stödjande funktion till verksamheter och kansli, samt att leda det strategiska arbetet.
Den har även deltagit aktivt i det internationella nätverkets arbete genom deltagande på
ordförandemöten och i en av nätverkets arbetsgrupper, samt genom att utvärdera och
kommentera förslag till nätverkets gemensamma utvecklingsarbete (den s.k. “Roadmap
Process).
Ledningen har ett arbetsutskott, sammansatt av ordförande, vice ordförande, kassör och
generalsekreterare. Arbetsutskottet har sammanträtt en gång per månad, och har haft som
huvuduppgifter att bereda ärenden till styrelsemöten, samt att fatta viktiga beslut mellan
styrelsemötena.
Styrelsen förfogar över ett kansli som leds av generalsekreterare Eliot Wieslander.
Sammantaget har 23 personer (inklusive timanställda och vikarier) arbetat för
organisationen under 2017 i totalt ca 9 årsarbetstider. Av de anställda är 15 personer
kvinnor, 6 män och 2 övriga.
Läkare i Världen är en gräsrotsorganisation och all verksamhet drivs av volontärer som
arbetar helt ideellt. Totalt är 663 personer registrerade som volontärer för organisationen
och ca 500 av dessa har varit aktiva på något sätt under 2017.
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Under verksamhetsåret 2017 beslutade årsmötet om tre fokusområden för verksamhetsåret:
1. Barns och vuxnas utsatthet i migrationsprocessen och dess konsekvenser för hälsa
2. Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter, samt smittskydd
3. Konsoliderande av organisationsstruktur och övergång till en riksorganisation

Vi hjälper och vårdar marginaliserade människor
Läkare i Världen har under 2017 bedrivit verksamhet både genom nationella nätverk och
lokalt i Luleå, Umeå, Östersund, Örebro, Uppsala, Stockholm och Malmö.

Fokus: Barns och vuxnas utsatthet i migrationsprocessen
Under andra halvåret 2017 har vi haft ett projekt riktat till barn och unga vuxna i
migrationsprocessen. Speciellt i Malmö har vi hunnit bygga upp en organisation för att möta
målgruppen och deras behov av samtal och hjälp. På den psykosociala mottagningen har vi
mött allt fler barn och unga och vi är oroade över den tid migrationsprocessen tar,
åldersuppskrivningar, kollektiv behandling av personer baserat på ursprungsland och hur det
påverkar dessa personers hälsa negativt.
Tyvärr ser vi mycket ohälsa, både fysisk och psykisk, och vi har därför fokuserat på att ta
fram både bra hänvisning in i offentliga system och ren suicidpreventiv verksamhet inom
våra mottagningar. Under Ung i Sveriges sittstrejk var vi också närvarande vid ett par
tillfällen för att ge stöd och direkt hjälp till de strejkande.

Projekt: Barn i Migration
Inom projektverksamheten Barn i Migration riktar vi oss främst till ensamkommande unga
och barn som kommit med sina familjer till Sverige för att söka asyl och som fått avslag i
minst en instans. Den gruppen barn och unga uppvisar både ett stort självskadebeteende
och allt för många unga har avslutat sina liv under 2017. Vårt projekt går ut på att på olika
vis arbeta förebyggande med samtal och på annat sätt stödja dem så att de får en tryggare
framtid.
Detta sker med hjälp av våra volontära psykologer, socionomer och andra volontärer med
adekvat utbildning och med hjälp av vår personal som jobbar med olika former av
samarbeten så målgruppen kan nås på ett bra sätt.

Fokus: Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter samt smittskydd
Vi arbetar med målgrupper som har mycket liten kontakt med offentliga vårdgivare. Under
2017 har vi hittat flera fall av sjukdomar som täcks av Smittskyddslagen, bland annat
HIV-positiva. Eftersom nästan inga av våra patienter tidigare testat sig för varken sexuellt
överförbara sjukdomar eller HIV, och inte heller har någon information, är vårt arbete unikt
eftersom vi når dit inga andra når. Vår HIV-information skiljer sig från nästan alla andra
aktörers, eftersom andra idag jobbar med att hantera fördomar och tona ned HIV:s effekter.
Eftersom våra patienter inte känner till vad HIV/AIDS är, eller har felaktiga uppfattningar,
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måste vi börja med att berätta att det är en dödlig sjukdom, något ingen annan aktör i
Sverige behöver hantera. Upplysningsarbetet går hand i hand med testningen, och med
båda dessa verktyg täcker vi helt förbisedda grupper.

Projekt: Frisk
Frisk är vårt största projekt och det bedrivs främst på lokal nivå. Mycket av de vi gör på de
olika orterna sker inom detta projekt. Syftet med arbetet är att förbättra hälsan hos utsatta
mobila EU-medborgare genom hälsoförebyggande insatser t ex utbildningar och individuella
hälsosamtal. De har ofta låg kunskap om hälsa och hur de kan göra för att förebygga
sjukdom och är också en mycket utsatt grupp då de sällan har tillgång till sjukvård vare sig i
hemlandet eller när de befinner sig här. Särskilt fokus inom projektet är sexuell och
reproduktiv hälsa (SRHR) samt smittskydd.
Vår målgrupp har ofta mycket lite kunskap om sexuell hälsa och vi behöver ofta börja på en
mycket allmän grundnivå för att kunna lära ut det målgruppen har behov av. Detta är ett
prioriterat område, då nästan ingen annan verksamhet jobbar med dessa frågor, blir det
extra viktigt att vi når fram till de som behöver det mest.

Projekt: Mac AIDS och verksamhet inom folkhälsomyndighetens anslag
Kunskapen om hiv och sexuellt överförbara infektioner varierar stort inom våra målgrupper.
Mycket få av dem vi möter bland de utsatta mobila EU-medborgarna har någonsin testat sig,
även bland dem som ses som riskgrupper, t ex män som har sex med män och personer
som har sex mot ersättning. Inom projektet erbjuder vi testning med snabbtester,
grundläggande hiv-upplysning och påverkansarbete. Läkare i Världen är, jämte Noaks Ark,
de enda som använder snabbtester. Våra undersökningar visar att över 90 % aldrig testats
tidigare, och testarbetet på våra kliniker täcker alltså en helt blind fläck för hiv-preventionen i
Sverige. Vi bjuds regelbundet in till konferenser inom hiv-prevention som vi deltar i.
Som en viktig del av arbetet arbetar vi med hänvisningsstrukturer och lokala samarbeten för
att kunna hänvisa personer som testar positivt till vidare provtagning och eventuell
behandling. Vi utbildar också volontärer så att de i vårt ordinarie arbete kunna bidra med
saklig information på rätt nivå. Som en del av detta har vi tagit fram informations- och
utbildningsmaterial samt genomfört centrala utbildningar för volontärer från hela Sverige.

Så här arbetar vi - organisering
Våra mobila kliniker har rullat i Skåne och Stockholm/Uppsala för att nå våra patienter där
de befinner sig. Under året har vi anställt volontärsamordnare som arbetar halvtid på
samtliga orter, utom Östersund, för att samordna arbetet med volontärer samt arbeta inom
Frisk-projektet. Verksamheten i Östersund är drivet av en grupp med volontärer som har
öppnat en klinik för utsatta EU-medborgare.
Läkare i Världens juridiska och psykosociala verksamhet har varit aktiv en dag i veckan
under hela 2017 i Stockholm och genom sitt nationella nätverk. Främst har de tagit emot
och arbetat med asylärenden från papperslösa personer. På mottagningen arbetar jurister,
4

psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor psykiatriker och tolkar volontärt med att hjälpa
människor att få sina rättigheter tillgodosedda i asylprocessen. En viktig del av arbetet har
också varit att bistå med socialt och psykologiskt stöd till familjer och unga som drabbas av
svåra motgångar och besked. 334 personer besökte under 2017 oss i Stockholm. Ett
trettiotal familjer har fått stöd genom nätverksarbete, främst barn med
uppgivenhetssyndrom.
Under hösten har också arbete med att bygga upp en bredare psykosocial verksamhet i
Skåne påbörjats. De har utbildat nya volontärer och mött ett 15-tal personer i behov av
stöd.

Stockholmsklinkerna
Stockholmsverksamheten har genomgått en omfattande flytt till nya och mer centrala lokaler.
Denna omställning har inneburit att många rutiner har ändrats och under årets första halva
tog också arbetsmiljöfrågor mycket uppmärksamhet. Vi bedriver uppsökande verksamhet i
samarbete med Crossroads och Ny gemenskap där vi drivit klinik en gång i veckan i mån av
tillgängliga volontärer. Klinikverksamheten har varit igång hela året, med respekt för våra
samarbetspartners öppettider. Under hösten har vi också startat upp en mycket efterlängtad
tandläkarverksamhet varannan vecka. Vi har sammantaget mött 886 patienter (varav 412
varit EU-medborgare) från mer än 22 länder, där flest har kommit från Rumänien och
Afghanistan.
Den psykosociala verksamheten har påbörjat ett grundligt förändringsarbete för att skapa
klara rutiner och riktlinjer för hur volontärarbetet ska läggas upp. Något som beräknas ge
frukt under 2018. Ett kontinuerligt förbättringsarbete har genomförts också inom de
medicinska volontärverksamheterna. Vi har bland annat stärkt arbetet med systematisk
kvalitetssäkring och arbetet med att undersöka våra patienters sociala och medicinska
situation och behov i linje med det internationella samarbete som görs tillsammans med
University of London och andra MdM-föreningar runtom i Europa. Vi bedriver flera
samarbetet med andra aktörer i Stockholms län som bidragit med ett användbart
kunskapsutbyte. Vi har också påbörjat utbildningsinitiativ tillsammans med projektet Bättre
Hälsa.

Uppsala
Verksamheten i Uppsala har utökats med en mer permanent verksamhet som drivits med
stor framgång på det natthärbärge Uppsala kommun driver i samarbete med Livets ord.
Kliniken har utrustats med medicinsk utrustning och haft öppet på torsdagskvällar under
stora delar av året. Sammantaget har över 140 vårdbesök gjorts.
Organisatoriskt så har flera områden förbättrats, med rutiner och riktlinjer för hur
verksamheten ska skötas. En större informationskampanj har också hållits under hösten,
även om verksamheten hämmas av rekryteringssvårigheter har en stabil klinikledning
etablerats och flera aktiviteter genomförts.
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Umeå
I Umeå har vi under 2017 fortsatt med vår uppsökande verksamhet där vi försöker befinna
oss där vi vet att målgruppen finns. Varannan vecka på tisdagar har vi varit på plats på
Pingstkyrkans gemenskapsmåltider för att göra enklare bedömningar, ge rådgivning eller
hänvisa vidare. Sedan har vi varannan vecka på torsdagar haft samma verksamhet på
härbärget Backengården, och sedan på mötesplatsen Make sense när härbärget stängde i
månadsskiftet april/maj.
Vi har även kunnat fånga upp behov som uppstått genom att målgruppen besöker Make
sense. Ibland har vi också kunnat boka in en tid med en patient på mötesplatsen, utifrån
behov och möjlighet. I FRISK har vi genomfört ett par grupputbildningar, bland annat om
preventivmedel och en HLR-utbildning. Vi har också hjälpt till med receptfria läkemedel,
samt i vissa fall hjälpt till att hämta ut recept. De pengar vi har fått donerade till
verksamheten i Umeå försöker vi använda till att hjälpa till med sådana saker. Vi har också
ledsagat en del patienter och hjälpt dem att komma till rätt vårdinstans. Vi har haft fina
samarbeten med de andra FEAD-projekten i Umeå, Make sense och Dignity Omnia, samt
med Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och HVT (Hjälp Västerbottens tiggare).

Luleå
Under 2017 har Läkare i Världen i Luleå drivit sin medicinska mottagning i EFS kyrkans
lokaler varje tisdag. Under året har vi haft ungefär tjugo volontärer med olika professioner
som arbetat på vår klinik. Sammanlagt haft vi haft 119 patientbesök.
Under året har vi utfört sex stycken grupputbildningar tillsammans med volontärer och
lokala samarbetspartners. Under våren hade vi tillsammans med folktandvården en
utbildning i tandvård. Under sommaren hade vi en utbildningsserie i tre delar som
behandlade den svenska arbetsmarknaden, samhällsorientering och en CV workshop.
Denna utbildning arrangerades tillsammans med arbetsförmedlingen. Under hösten 2017
hade vi ett samarbete med räddningstjänsten i Luleå där vi arrangerade två utbildningar i
brandsäkerhet och hjärt- och lungräddning. Vi har även genomfört hälsosamtal för att
förbättra människors egen möjlighet att förebygga ohälsa.

Örebro
I Örebro har vi en klinik som är öppen 1 gång per vecka. Vi håller till i Stadsmissionens
lokaler och har gott samarbete med dem. Vi möter samma målgrupp och kan hjälpa till att
hänvisa till olika aktiviteter mellan varandra.
I Örebro har vi bytt volontärsamordnare under året då den första gick på föräldraledighet i
mitten av oktober. Det betyder att verksamheten under senhösten främst drivits av
engagerade volontärer. Vi har nu åter en volontärsamordnare anställd.

Skåne
I Skåne är vi främst verksamma i Malmö, där bedriver vi både en klinik och en
kvinnomottagning. Kvinnomottagningen har varit öppen delar av året och varit väldigt
uppskattad av de som hittat dit. På mottagningarna mötte vi 190 patienter under 2017.
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I Malmö har också ett projekt kring Barn i Migration bedrivits under hösten vilket gjort att vi
kunnat möta ytterligare en målgrupp, dvs unga asylsökande, detta utöver den målgrupp vi
redan vänder oss till.

Internationell verksamhet
Médecins du Monde är inte en paraplyorganisation med nationella underorganisationer,
utan ett samarbete mellan olika organisationer, med ett internationellt kansli. Under 2017 har
Läkare i Världen Sverige stärkt sin närvaro och deltagit mer aktivt och därmed också fått en
större roll i flera av de gemensamma initiativ som bedrivs inom nätverket.
Varje år släpper nätverket en rapport som redogör för tillgången till sjukvård för de mest
utsatta människorna i medlemsländerna. Läkare i Världen bidrar med statistik från klinikerna
i Stockholm, Malmö, Uppsala, Örebro, Umeå och Luleå. I linje med detta bidrar vi även med
medicinska och sociala formulär till projektet “European Network to reduce vulnerabilities in
health”. Rapporterna är viktigt underlag till nätverkets internationella påverkansarbete. Bland
annat har Médecins du Monde en rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd
(ECOSOC). Det innebär att Médecins du Monde kan skicka observatörer till alla öppna
möten och producera skriftliga uttalanden som sprids som FN-dokument. Vidare samarbetar
Médecins du Monde med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), Världshälsoorganisationen
(WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA).

Migrantprojektet, 8 ngos i 11 länder
Ett av de största internationella projekt som Läkare i världen deltog i under 2016-2017 var
”8 NGOs for migrants/refugees’ health in 11 countries”, som bildades i kölvattnet av den
stora flyktingströmmen under 2015. Det genomfördes tillsammans med våra partners i
Belgien, Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Norge, Slovenien och Tyskland,
och syftet har varit att följa och analysera hälsan bland migranter som tog sig in i EU genom
Grekland, Italien och Spanien, för att söka asyl i mellersta och norra Europa. I projektet har
Mobila Kliniken i Skåne sökt upp migranter, erbjudit vårdinsatser och hänvisat vidare vid
behov, samt informerat om deras rättigheter. Ytterligare ett syfte har varit att göra
medicinsk personal mer uppmärksam på vilka regler som är tillämpliga då migranter söker
vård i Sverige. Detta har bidragit till att stärka region Skåne som den första vårdgivare
många nyanlända har kontakt med.
Projektet förlängdes i några månader och tog slut i mars 2017. Efter detta har volontärer att
fortsätta arbeta proaktivt och uppsökande för att garantera migranters tillgång till den vård
de har rätt till. Projektet mynnade också ut i den rapport om migranters hälsa som Läkare i
Världen tagit fram.

EU volunteer aid projektet - Technical assistance
Under 2017 inledde vi, tillsammans med Läkare i Världen UK, Spanien, Grekland,
Nederländerna och Belgien, projektet EU volunteer aid - Technical assistance. Syftet med
EU volunteer aid projektet är att stärka volontärarbete bland europeiska medborgare, att
utbilda volontärer och att bygga starka relationer med lokala organisationer som är
7

verksamma på platser där det finns behov. Målet är också att i framtiden ha möjlighet att
skicka volontärer på utlandsuppdrag via EU till länder utanför Europa.
Technical assistance är den första fasen i EU volunteer aid projektet där vi tillsammans med
de andra Läkare i Världen kontoren bygger upp vår kapacitet genom att ta fram
gemensamma processer, produkter och rutiner.

Roadmap Process
Läkare i Världen deltar sedan 2016 också aktivt i MdM strategic Roadmap, som innebär en
utveckling och samordning av nätverket för att kunna erbjuda effektivare åtgärder och en
större organisatorisk stabilitet. Flera möten sedan 2013 har banat väg för en ökad och
förbättrad samverkan på nätverksnivån. MdM kan upplevas som en fransk organisation på
väg att bli en europeisk organisation, som samtidigt positionerar sig internationellt som en
global organisation.
I denna spännande resa har Läkare i Världen en självklar plats och under året har vi bland
annat varit med och fattat beslut om en gemensam standard, en minimum standards and
best practice, för styrelser, ett beslutsramverk för hur vi tillsammans kan agera i plötsligt
uppkomna akuta situationer (t ex hungerkatastrofen, situationen i Myanmar eller stora
naturkatastrofer) samt riktlinjer för hur vi ska kunna göra gemensamma uttalanden som
nätverk.

Vi vittnar
Den senaste tidens förändring av Sveriges politiska klimat har bland annat inneburit
inskränkningar av asylrätten och allt hårdare tongångar mot migranter. Under 2017 har
Läkare i Världen särkt sin ställning som röst i debatten kring asylsökandes, papperslösa
migranters och utsatta EU-medborgares rättigheter. I all verksamhet vi gör strävar vi efter att
också belysa vilka överträdelser av de mänskliga rättigheterna som skett för att vi ska vara
tvungna att träda in. Vi beskriver också den verklighet vi ser och arbetar för att de personer
vi möter själva ska kunna berätta om sina upplevelser genom oss.

Fokus: Barns och vuxnas utsatthet i migrationsprocessen
Under året har vi jobbat mycket med att påverka kring frågan om barn med
uppgivenhetssyndrom och har även fått stor internationell uppmärksamhet. Vi har fokuserat
på att skapa uppmärksamhet kring frågan genom att synas i medier och har bland annat
varit med i Dagens nyheter, BBC, Radio Colombia, The New Yorker, och samarbetar kring
ett större internationellt dokumentärprojekt som sänds under 2018.
Vi har också synts i media i bland annat SVTs agenda där organisationens
generalsekreterare kommenterade Sverigedemokraternas förslag om att ta bort papperslösa
och asylsökandes rätt till vård i Sverige.
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Vi har under året jobbat med en rapport om vilka barriärer papperslösa och asylsökande
möter i sjukvården och en rapport om vilka hinder EU medborgare har när det kommer till att
få sjukförsäkring.

Fokus: Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter, samt smittskydd
Vi är noga med att lyfta frågan om sexuellt hälsa och rättigheter i allt vårt påverkansarbete
och har framförallt gjort det när det kommer till EU-medborgares rätt till abort och
preventivmedel samt mödravård. Under 2017 har vi också lyft frågan om hur vi skulle kunna
bedriva påverkansarbete kring tillgång på vaccin för EU-medborgare.
Som en del av det internationella nätverket bidrar vi också till Médecins du Mondes
Observatory Report genom datainsamling. Den rapporterar om tillgång till vård i Europa i 17
länder och 30 städer inom vårt nätverk.

Så här arbetade vi - organisering
Fokus under 2017 har legat på att öka synligheten för Läkare i Världen och att fler känner till
oss och vårt arbete. Under den andra halvan av 2017 har fokus legat på ett mer strategiskt
kommunikationsarbete. Vi har satt igång arbetet med att ta fram ett idéprogram och en
varumärkesplattform för organisationen. Arbetet med dessa fortsätter under 2018.
Under 2017 har främst kanaler på Facebook, Twitter och Instagram använts men vi har
också synts mer i större medier. Främst har vi uppmärksammats av media i vårdfrågor och
om barn med uppgivenhetsyndrom. På sociala medier har Läkare i Världen växt på
Facebook från 4 291 till 4960 följare under året. Den största rekryteringen av följare har skett
då betalda kampanjer har utförts i samband med släpp av rörligt material. Kampanjer har
också haft en stor inverkan på räckvidden på Twitter (1063 till 1134 följare). För att nå
vårdstudenter har vi deltagit i två större evenemang organiserade av International
Federations of Medical Students Associations (IFMSA).
Rätt-till-vård nätverket (RtV) är en fortsatt stark röst där Läkare i Världen har varit med och
drivit under lång tid. Under 2017 har Elis Envall representerat Läkare i Världen i och varit en
av tre sammankallande. Bland annat har RtV tagit fram ett nytt ställningstagande och
påbörjat arbete med ett uttalande om skyddade zoner inom sjukvården.
Läkare i Världen blev under 2017 en del av Concord som är en plattform med 62
organisationer och vars uppdrag är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s
utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik med fokus på minskad fattigdom. I samarbetet
har vi framförallt varit verksamma i Concords migrations grupp där vi jobbat med en
kampanj mot EUs allt hårdare asylpolitik.
Under den första halvan av 2017 hade organisationen två kommunikatörer anställda och
under den andra halvan en kommunikatör anställd.
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Insamling och finansiering av verksamheten
Målet för 2017 var att kunna anställa en person som skulle vara dedikerad till att söka
bredare finansiering och utveckla Läkare i Världens insamlingsverksamhet. Detta har inte
varit möjligt och organisationen har istället prioriterat att förstärka kansliet med
ekonomiresurser för att säkerställa att de medel vi får också redovisas och hanteras på ett
tydligare sätt. Eftersom organisationen inte haft möjlighet att anställa en fundraiser har
arbetet med att söka projektpengar har legat på generalsekreteraren och övrig personal.

Verksamhetsbidrag
Läkare i Världen har organisationsbidrag från Stockholms läns landsting med 92 500 kr för
2017. Vidare har vi verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten för arbete med Hiv och
STI-prevention med 250 000 kr för 2017. Största delen av verksamhetsbidraget kommer
från moderorganisationen i Frankrike som har givit oss ett functioning grant motsvarande
€70 000.

Projektstöd från offentlig huvudman
Från Stockholms läns folkhälsopolicy mottog Läkare i Världen ett stöd på 410 000 kr för att
kunna driva verksamheten i Stockholm. Folkhälsomyndigheten stöttade vårt arbete med
barn i migrationsprocessen med 400 000 kr under hösten 2017.
Vår huvudsakliga finansiering under 2017 har varit från EU-fonden Fead - Fonden för de
som har det sämst ställt. De finansierar Frisk-projektet (se nedan). Finansieringen har varit
god den administrativa belastningen har varit hög. På grund av svårigheter med
redovisningen har därför likviditeten varit ojämn. I syfte att stabilisera organisationens
likviditet har vi dels tillsatt en ny administrativ tjänst och dels skapat nya mer digitaliserade
redovisningsrutiner med en ny redovisningsbyrå.
I början av året fortsatte arbetet med det så kallade migrantprojektet tillsammans med 8
andra MdM organisationer i 11 länder. Detta finansierades av CHAFEA inom
EU-kommissionen med totalt €188 077 under 2016 och 2017. CHAFEA är också
huvudfinansiär för The European Network to reduce vulnerabilities in health som är ett MdM
projekt där Sverige ingår. Genom detta har vi tagit emot €11 000 under 2017. Även arbetet
med att vi ska kunna skicka volontärer utomlands har finansierats direkt från EU genom
EU-aid totalt kommer de att finansiera verksamheten inom det så kallade “technical
assistance projektet” under 2017 och 2018 med ca 400 000 kr. Projektet kommer också att
vidareutvecklas med ytterligare finansiering under 2018.

Projektstöd från andra givare
Den största finansiären är den amerikanska fonden MAC Aids som förvaltar en del av
avkastningen från sminkmärket MAC (som ägs av L’Oréal). Sammanlagt har vi för arbetet
under 2016 och 2017 tagit emot 1 800 000 kr. Delar av detta har också kunnat
vidareförmedlas som stöd till systerorganisationer i Rumänien och Grekland.
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Verksamheten har också fått villkorat stöd från Konung Gustaf V:s och Victorias
Frimurarestiftelse med 100 000 kr under 2017.

Privata givare
Vi ser en fortsatt ökning av antalet medlemmar och autogirogivare gentemot föregående år.
Vi har dock inte uppnått de önskade nivåerna och detta är något organisationen måste
fortsätta arbeta med. I dagsläget är 79 personer aktiva månadsgivare via autogiro och
under 2017 donerade de 135 250 kr. Även det spontana givandet och antalet minnes- och
högtidsgåvor ökade under 2017. Privatpersoner ger oss också naturagåvor, främst i form av
mediciner och medicinsk utrustning. Om detta är något organisationen kommer fortsätta ta
emot är under diskussion. Det har dock varit oerhört värdefullt, inte minst för alla dem av
våra patienter som inte skulle ha råd att ta livsnödvändig medicin annars.

Övriga
Från företag har vi även under 2017 främst fått naturagåvor. Bland dem som utmärker sig
särskilt under 2017 finns bland andra Unilabs som bekostar undersökningar, provtagning
och vårt labb i Stockholm, ProRenata som ger oss vårt journalhanteringssystem, Tolkvox
som gett oss gratis och kraftigt subventionerad telefontolkning, NGS Group som skänkt
datorer för journalföring. Vi har också tagit emot stöd från Mingo Education på ca 12 500 kr.
Till vår verksamhet i Uppsala så har vi fått större donationer av medicinsk utrustning från
Dixa Medical AB, Sjöbloms Sjukvårdsutrustning, och Instrumenta AB, samt Institutionen för
immunologi, genetik och patologi på Uppsala Universitet.
Svenska kyrkan har både skänkt pengar i form av en större donation till verksamheten i
Malmö med 70 000 kr och genom flera församlingar genom kollekt främst i Stockholms stift.
Utöver det har nätverket Allt åt alla har samlat in över 7 000 kr till verksamheten i
Västerbotten.
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