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Om Läkare i Världen

Läkare i Världen grundades 1991 och är en del av
det internationella nätverket Médecins du Monde
(MdM). Tillsammans driver nätverket mer än 300
hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Vi är
en människorättsorganisation som arbetar för allas
rätt till vård. Detta gör vi bland annat genom opinionsbildning, vårdinsatser, psykosocialt stöd och
juridisk rådgivning. Vi är partipolitiskt och religiöst
obundna. Denna effektrapport följer den uppställning och frågor som FRII, Frivilligorganisationernas
insamlingsråd har ställt upp.

●

Vi remitterar många patienter vidare till den
offentliga vården, som haft svårt att få den
vård de har rätt till.

Vittna
Vi berättar om vad vi ser när vi vårdar och hjälper
människor. Vi berättar om brott mot de mänskliga
rättigheterna, om vårdsituationen och om hälsoläget
hos utsatta grupper. Vi publicerar detta i rapporter,
pressmeddelanden och på sociala medier.

Vad är Läkare i Världens syfte?

MdM Sveriges syfte är att alla människor ska få rätt
till hälsa i enlighet med de internationella konventionerna Det försöker vi uppgå genom att hjälpa
människor i utsatta situationer, främst i form av
hälso- och sjukvårdsinsatser med ledorden: Hjälpa, Vårda och Vittna. Vi har gjort det till vår uppgift
att vittna om kränkningar av rätten till vård, som är
en av de mänskliga rättigheterna. Vi sprider också
information om hur hälsan påverkas negativt när
andra mänskliga rättigheter tas ifrån människor.

Hur uppnår vi målen?
Hjälpa
● På vår psykosociala mottagning tillhandahåller psykologer, terapeuter och psykiatriker stöd och hjälp till papperslösa och
andra migranter. I anslutning till den juridiska rådgivningen genomför den psykosociala mottagningen omfattande utredningar
av enskilda personers psykiska hälsa.
● Vår juridiska verksamhet syftar till att hjälpa papperslösa barn och vuxna att få en
rättssäker asylprövning.
● Vi bedriver hälsofrämjande utbildningar
och samtal till grupper med låg kunskap
om bland annat tandvård, sexuell och
reproduktiv hälsa och brandskydd.
Vårda
● Vi driver kliniker och uppsökande vårdverksamhet i sex län i Sverige: Stockholm,
Uppsala, Örebro, Skåne, Västerbotten och
Norrbotten. Alla är välkomna till oss, men
klinikerna riktar sig främst till tre grupper:
papperslösa, utsatta EU-migranter och så
kallade tredjelandsmedborgare, eftersom
dessa grupper är de som har svårast att få
grundläggande sjukvård i Sverige.
● Vi HIV-testar våra patienter, i grupper som till
90 % aldrig tidigare testats.
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Vilka förutsättningar har vi för att uppnå
målen?
Volontärer
Vi har runt 500 volontärer över hela landet. De flesta
som kvalificerade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, BMA, farmaceuter, psykologer, psykoterapeuter, jurister eller tolkar.
Medlemmar
Läkare i Världen är en medlemsorganisation med
cirka 200 medlemmar. Medlemmarna är vår ryggrad
som bestämmer över föreningens riktning och utser
styrelse. Bland medlemmarna finns många aktivister, eldsjälar och profiler inom vården.
Medarbetare
På våra kontor har vi anställda som arbetar med
hälsofrämjande verksamhet, volontärsamordning,
internationellt samarbete och policyarbete. På
kansliet finns medarbetare med stor kompetensbredd från ideell sektor och sjukvård, med olika
bakgrund.
Samarbete
Utöver våra systerorganisationer i MdM samarbetar
vi med bland annat stadsmissioner, Röda Korset,
Crossroads, Ny gemenskap, Svenska kyrkan och
landstingen. Detta stärker oss i kontakten med våra
patienter och ger oss ett brett kontaktnät ut i det
sociala Sverige.

Läkare i Världens mobila klinik på Malmö feministiska festival.
Finansiärer
Vi finansieras genom flera olika källor. Våra kliniker och psykosociala/juridiska verksamheter drivs
främst av de bidrag vi får från privatpersoner.
Månadsgivare och engångsgivare ger oss en bas
att utföra vårt viktigaste arbete. Vi har också flera
företagssponsorer. Våra större projekt finansieras
ofta offentligt eller av stiftelser. Vi har medel från
EU, landsting, Folkhälsomyndigheten och privata
stiftelser.

Vilka strategier har vi för att uppnå vårt
mål?
För att uppnå organisationens övergripande mål
arbetar Läkare i Världen utifrån de så kallade
AAAQ-kriterierna: availability, accessibility, acceptability och quality som fastställs av FN
•

•

•

•

Tillgång (availability): Det ska finnas tillgång till
fungerande hälso- och sjukvårdsinrättningar i
tillräcklig omfattning, liksom tillgång till medicin,
läkare och annan utbildad personal.
Tillgänglighet (accessibility): Inrättningarna och
tjänsterna måste vara tillgängliga för alla utan
diskriminering. Detta innebär konkret att vårdinrättningarna ska vara icke-diskriminerande,
fysiskt tillgängliga, ekonomiskt tillgängliga, och
tillgängliga ur informationssynpunkt.
Acceptabel (acceptability): All hälso- och
sjukvård måste bedrivas utifrån medicinska etiska principer och på ett kulturellt godtagbart sett,
vilket bland annat innebär att verksamheten ska
ta hänsyn till kön, ålder, sexuell läggning, kultur
och etnisk tillhörighet hos patienterna.
Kvalitet (quality): Hälso- och sjukvården måste

hålla god standard, behandlingarna ska vara
vetenskapligt och medicinskt lämpliga och personalen ska vara välutbildad.
Sverige uppfyller inte de fyra kriterierna eftersom
det finns människor i samhället som inte har tillgång
till sjukvård och därmed inte heller bästa möjliga
hälsa. Läkare i Världen arbetar därför, tills Sverige
uppfyller AAAQ-kriterierna, med att själva erbjuda vård utefter dessa principer. Samtidigt arbetar
organisationen aktivt med opinionsbildning för att
Sverige ska uppfylla kriterierna. Läkare i Världen är
mycket angelägna om att inte bygga upp ett parallellt sjukvårdssystem utan arbetar ständigt för att
alla människor ska ha tillgång till reguljära vården
och att våra medicinska kliniker ska kunna stängas.
Varje år prioriterar årsmötet några områden som vi
arbetar extra mycket med för att kunna uppnå vårt
övergripande mål: alla människors lika rätt till hälsooch sjukvård. Våra nuvarande prioriteringar är:
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

Vad har vi uppnått?
Vi mäter ett antal saker som är viktiga för att se hur
vi lyckats med vårt uppdrag att hjälp-vårda-vittna.
Vi genomför regelbunden och löpande statistikinsamling, medarbetarundersökningar och
utvärderingar.

Vad?
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Patienter vid Läkare i Världens medicinska kliniker, första halvåret 2018

