HÄLSA ÄR EN RÄTTIGHET
VI GÖR DET TILL VERKLIGHET

Verksamhetsberättelse Läkare i Världen 2018
Läkare i Världen är en ideell människorättsorganisation som arbetar utifrån de
grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter: Alla människor har rätt till ett
okränkbart liv och tillgång till hälso- och sjukvård för att kunna uppnå bästa möjliga hälsa.
Planen för vad Läkare i Världen ska arbeta med och uppnå under året fastställs varje år av
organisationens medlemmar på årsmötet och följs upp av följande årsmöte genom en
verksamhetsberättelse.

Vision
Läkare i Världens vision, framtagen gemensamt i hela det internationella nätverket, är:
En värld där tillgång till hälsa erkänns som en grundläggande mänsklig rättighet och att
barriärer för alla människors tillgång till bästa möjliga hälsa rivits.

Åtagande
Vårt löfte är att hjälpa, vårda och vittna både i Sverige och utomlands. Genom nytänkande
volontärdriven hälsoverksamhet och ett sakligt påverkansarbete stärker Läkare i Världen
utsatta människor och slåss för allas rätt till hälsa.
Vi hjälper dem som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin
rätt till hälsa och skydd. Vi erbjuder vård och stöd till dem som inte har tillgång till vård på
samma villkor andra. Vi berättar om det vi ser och arbetar med påverkan av makthavare
genom att vittna om de brott mot mänskliga rättigheter vi möter. För att kunna fortsätta vara
obundna ska Läkare i Världen inte vara beroende av enskilda givare eller finansiärer.

Organisation
Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde (MdM) och är
en ideell förening som ytterst styrs av sina medlemmar via årsmötet. Föreningen har lokala
grupper men alla medlemmar är med i samma förening. Den 31 december 2018 hade
organisationen 91 betalande medlemmar, varav 20 var boende utanför Stockholms län.
Mellan årsmöten ansvarar en styrelse, ledd av en av årsmötet utsedd ordförande, för att
årsmötets beslut genomförs.
Under 2018 ledde ordförande Hanna Ingelman-Sundberg en styrelse bestående av vice
ordförande Lene Lindberg, kassör Ammi Lantz Broms samt ledamöterna Stina Bengtsson,
Sofia Rönnow Pessah och Sofia Ellebrand. För att bistå styrelsen har även Meta Wiborgh
och Emil Adén varit adjungerade till den under delar av året. Ledamoten Brit Stakston
valdes in i styrelsen, men valde att avgå på grund av hög arbetsbelastning kort efter
årsmötet. Styrelsen har sammanträtt elva gånger, varav ett tillfälle var en planeringshelg.
Sofia Ellebrand avgick ur styrelsen i december 2018 och Lene Lindberg avgick i januari.
Styrelsen har ett arbetsutskott, sammansatt av ordförande, vice ordförande och kassör där
även generalsekreteraren deltar. Arbetsutskottet har sammanträtt inför varje styrelsemöte,
och har haft som huvuduppgift att bereda ärenden till styrelsemöten samt att följa upp
beslut mellan styrelsemötena.
Styrelsen anställer organisationens generalsekreterare, Eliot Wieslander, som leder
verksamheten och organisationens kansli samt ansvarar för att styrelsens beslut verkställs.
Sammantaget har 14 personer (inklusive timanställda och vikarier) arbetat för
organisationen under 2018 i totalt ca 7,5 årsarbetstider. Av de anställda är 10 personer
kvinnor, 3 män och 1 övriga.
Läkare i Världen är en gräsrotsorganisation och all verksamhet drivs av volontärer som
arbetar helt ideellt. Totalt är 718 personer registrerade som volontärer för organisationen.

Hjälpa och vårda
Läkare i Världens verksamhet strävar efter att förbättra situationen för alla människor
genom att arbeta med dem som står längst ifrån tillgång till det de har rätt till enligt de
internationella konventionerna. I Sverige arbetar vi därför framför allt med:
•

Papperslösa, främst personer som inte fått en rättssäker asylprövning

•

Utsatta mobila EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd i annat EU-land
(tredjelandsmedborgare) som står utan tillgång till sjukförsäkring

•

Barn och unga i migrationsprocessen

Under 2018 har vi träffat över 2000 personer i våra olika verksamheter och hjälpt dem med
stöd och vård. Vi har även arbetat hälsofrämjande och genomfört 11 öppna utbildningar för
utsatta EU-medborgare. Vår juridiska mottagning har tagit emot 326 besök från 53 länder.
Vi har utsetts till en av 2018 års mottagare av Child 10 award.

Nationella verksamheter
De stora samhällsförändringar som skett till följd av den tillfälliga migrationslagen och
förändrade attityder har gjort att trycket på våra mottagningar ökat väsentligt. Vi har därför,
trots att vi stärkt arbetet med volontärerna, tyvärr tvingats avvisa personer i princip varje
vecka för att vi inte räcker till.
Trycket har också gjort att det varit svårare att arbeta med organisationsutveckling än vad vi
hade önskat. Under året har vi därför ansökt om medel för att i projektform kunna utveckla
både den psykosociala och juridiska verksamheten. I slutet av året fick vi genom fondmedel
möjlighet att dra igång arbetet med detta.
Under 2018 var en av våra målsättningar att utveckla stödet till unga i migrationsprocessen
på två orter. Det har skett i Stockholm och i Malmö. I synnerhet har vi haft besök från
ensamkommande som fått stanna för att avsluta sin gymnasieutbildning. Fokus har framför
allt varit suicidprevention och psykisk ohälsa. I Malmö har vi haft samarbetat med
föreningen Socialistiska psykologer som utbildat oss och genomfört handledning för
volontärer.
Efter att det treåriga Frisk-projektet avslutats har mottagningarna runt om i landet gjorts om
för att anpassas till nya förutsättningar, bland annat att de flesta orter i landet inte kommer
ha någon personal. Alla orter har i samråd mellan volontärer, volontärsamordnare och kansli
förberett sig för den nya situationen.
Ett viktigt arbetsområde för året har varit att stärka den systematiska kvalitetssäkringen i
verksamheten. Vi har därför anställt en sjuksköterska, gjort tydligare struktur för uppföljning
av risker samt aktiverat nätverket för de medicinskt ansvariga läkarna.
Vi har under året arbetat med målet att ta fram en nationell strategi för rekrytering av nya
volontärer och utbildning. Steg på vägen mot en nationell strategi som vi gjort under året är.
•

Utvecklat en volontärpärm med grundläggande information.

•

Utvecklat en ny volontärdatabas tillsammans med våra internationella kollegor för
säkrare datahantering i enlighet med till exempel GDPR-lagen och som även möjliggör
hantering av utlandsvolontärer.

•

Tagit fram en plattform för e-learning.

•

Genomfört två nationella utbildningar inom sexuella och reproduktiva rättigheter och
hälsa där vi har samlat människor från hela landet med både praktik och teori.

•

Deltagit i olika nätverk och konferenser, bland annat Rätt-till-vård-nätverket och
MR-dagarna.

Under året planerade vi att färdigställa en varumärkesplattform. Styrelsen har istället
prioriterat en mer grundläggande process och arbetat med en treårsplan tillsammans med
medlemmar och volontärer. Denna ligger till grund för verksamhetsplanen 2019 och
kommer också utmynna i bland annat en varumärkesplattform.

Luleå

I Luleå har Läkare i Världen under 2018 fortsatt drivit en vårdklinik som är öppen varje
tisdag. Målgruppen har främst varit mobila EU-medborgare. Genom volontärdriven
hälsoverksamhet har arbetet bedrivits inom Frisk-projektet. Under året har vi tagit emot
minst 103 patientbesök.
Under 2018 har Läkare i Världen Luleå:
•

Tagit emot minst 103 patienter. Vi också varit närvarande vid gemenskapsmåltiden och
fört hälsosamtal inom Frisk-projektet.

•

Avvecklat frisk-projektet och tillsatt samordningsvolontärer som tagit över när den
regionala samordnaren avslutade sin tjänst.

•

Rekryterat ytterligare fem nya volontärer, och har därmed nått målet med fler volontärer
jämfört med tidigare år.

•

Startat samarbeten med Natthärbärge i Luleå, Diakonia och Kommuniteten
Senapskornet.

•

Genomfört två öppna grupputbildningar enligt Frisk-projektet: En utbildning med
organisationen Noaks Ark och en smittskyddläkare som handlade om
infektionssjukdomar med fokus på HIV/AIDS. Den andra utbildningen med föreningen
Nordanssmak och Kommuniteten Senapskornet. Utbildningen var ett integrationsprojekt
där deltagarna fick arbeta med ekologisk odling.

•

Påverkat tillsammans med våra samarbetspartners:
- Medverkan i P4 Norrbotten för att diskutera målgruppens situation och avsaknad
av tillgång till vård.

- Varit medskribenter för en artikel i tidningen NSD, där vi argumenterade emot ett
tiggeriförbud.
- Träffat kommunpolitiker för att diskutera tiggeriförbud.Hållit i informationstillfällen
och föreläsningar på bland annat Luleå Tekniska Universitet.

Umeå
I Umeå bedriver Läkare i Världen uppsökande verksamhet med grundläggande medicinskt
stöd till målgruppen. Verksamheten har under flera år samarbetat med andra aktörer i
Västerbotten, däribland Svenska kyrkan och projektet MakeSense. Verksamheten har
främst varit förlagd i Umeå, där vi arbetat uppsökande på de platser där mobila
(och fastboende) EU-medborgare träffas.
Då vi delar lokaler med organisationen MakeSense som målgruppen besöker dagtid samt
att vi deltagit med vårdpersonal på gemensamhetsmåltiden har inneburit att vi kunnat
utveckla en stabil verksamhet med förtroende från besökare. Från och med slutet av
februari fanns ingen anställd på plats i Umeå. Under året har vi tagit emot minst 50
personer som fått medicinskt stöd. Förutom dessa personer har vi mött målgruppen i
andra sammanhang, såsom på gemenskapsmåltiderna där vi fört samtal kring
förebyggande hälsa.
Under 2018 har Läkare i Världen Umeå:
•

Tagit emot minst 50 patienter och arbetat uppsökande på de platser där främst
Eu-medborgare träffas.

•

Genomfört hälsosamtal enligt Frisk-projektet.

•

Avvecklat frisk-projektet med fortsatt volontärverksamhet.

•

Rekryterat nya volontärer under sista kvartalet.

•

Samarbetat med sociala projekt inom kyrkan och kommunen, däribland
MakeSense, som tillhandahåller lokaler och en anställd person som våra volontärer kan
kontakta, kyrkans härbärge och gemensamhetsmåltiden där vi bedrivit vår uppsökande
verksamhet. Under 2018 har vi inte utvecklat nya samarbeten, men vi har fördjupat
existerande samarbeten.

Östersund
Läkare i Världens verksamhet i Östersund låg vilande eftersom bland annat vår
volontärverksamhet lett till att våra målgrupper fick tillgång till den offentliga vården i
större utsträckning. Målsättningen var därför att avveckla verksamheten. Under slutet av
2018 förändrades tyvärr situationen och en ny lägesanalys gjordes. Volontärgruppen såg ett

nytt behov hos våra målgrupper och verksamheten fortsätter därför.

Uppsala
I Uppsala har Läkare i Världen utvecklat sin klinikverksamhet. Vi har under året haft ett
välfungerande samarbete med Region Uppsala och från juni 2018 har vi fått låna en av
deras vårdcentraler till vår verksamhet. Den nya lokalen har uppfattats som väldigt positiv
av både patienter och volontärer, då den är större och mer välutrustad.
Samordningen i Uppsala har ändrat form under 2018. Nu finns det en volontärstyrd
samordningsgrupp som ansvarar för schemaläggning, rekrytering och
informationsspridning. Hösten dominerades av kartläggningsarbete över nya målgrupper
samt samarbetspartner för kontakt med rättighetsbärarna. Under 2018 har vi tagit emot ca
82 besök i verksamheten. Detta är en minskning från tidigare år som till stor del beror på att
boendemöjligheterna för utsatta EU-migranter i Uppsala minskats.
Under 2018 har Läkare i Världen Uppsala:
•

Tagit emot cirka 82 besök. Kliniken har varit öppen på torsdagar.

•

Genomfört hälsosamtal enligt Frisk-projektet.

•

Avvecklat frisk-projektet med fortsatt volontärverksamhet där klinikledning och
volontärsamordnare har tagit över ansvar för verksamheten.

•

Ökat engagemanget hos en stor del av volontärgruppen. Antalet är oförändrat i storlek.

•

Flyttat till större sjukvårdslokaler i COSMOS, asylhälsans lokaler.

•

Ökat fokus på gruppen tillståndslösa i Uppsala med en tydlig ökning i patientantal från
den gruppen.

Stockholm
I Stockholm har Läkare i Världen verksamheter vid fyra tillfällen per vecka. Vi driver en
juridisk rättighetsverksamhet för människor som söker skydd i Sverige och en medicinsk
klinik som ger vård åt personer som inte har rätt till subventionerad sjukvård, samt hänvisar
papperslösa till den reguljära vården. I båda dessa driver även psykosocial verksamhet.
Utöver vår klinik bedriver vi uppsökande medicinsk verksamhet både till enskilda och
tillsammans med våra samarbetsorganisationer Crossroads och Ny gemenskap. Inom
Frisk-projektet har vi samarbetat med Frälsningsarmén och projektet Bättre hälsa och vi
har även påbörjat ett samarbete med Tandläkare utan gränser gällande volontärrekrytering.
För många barn med uppgivenhetssyndrom är att vi kan åka till dem enda sättet att få intyg
och stöd med asylansökan i Sverige.

Fokus under året har varit att stärka vår kvalitetssäkring och förtydliga rutiner kring
patient/klientnära verksamheter. Vi har även under 2018 färdigställt ett nytt ramverk och l
edningsstruktur för den psykosociala verksamheten samt återinfört regelbunden
tandläkarvård på kliniken varannan vecka. Vi har införskaffat material och logistik för att
kunna genomföra en mer avancerad tandvård i klinikens regi, till stor glädje för våra
patientgrupper. Som ett led i detta har vi strukturerat ett inköpssystem för läkemedel som
nu också används på nationell nivå.
Sammanlagt har vi tagit emot 936 personer i vår vårdverksamhet och 335 besök i vår
juridiska och psykosociala verksamhet utöver de utbildningar, möten och hjälptillfällen som
bedrivits inom våra projekt. I dessa siffror ingår inte de utsatta barn som vi kunnat hjälpa
inom vår rättighetsverksamhet där vi främst möter föräldrarna. Vi har mött personer från 57
länder. De flesta besökare i vår medicinska verksamhet är från Rumänien och olika
ryskspråkiga områden och i vår juridiska verksamhet var de flesta från Afghanistan,
Azerbajdzjan eller Kazakstan.
Under 2018 har Läkare i Världen Stockholm:
•

Tagit emot cirka 1271 besök i olika verksamheter.

•

Genomfört grupputbildning inom Frisk-projektet och mött minst 45 unika deltagare i
hälsofrämjande verksamheter.

•

Utökat tandvårdsverksamheten, rekryterat ett antal tandvårdsvolontärer och inlett ett
samarbete med Tandläkare Utan Gränser.

•

Erbjudit majoriteten av våra patienter hiv-testning varav en hög procent av patienterna
också valt att testa sig. Av alla besökare till Serafen-kliniken har cirka 25% valt att testa
sig.

•

Hållit i informationstillfällen och föreläsningar hos vårdinstitutioner som KI och
transkulturellt centrum. Vi har även tagit emot studiebesök från ett stort antal aktörer
inom social verksamhet, mänskliga rättigheter och vårdgivare under året.

•

Deltagit i nätverk samt inbjudits till nya nätverk, exempelvis Hälso- och
sjukvårdförvaltningens Hiv-testningsnätverk.

Örebro
I Örebro har Läkare i Världen en medicinsk klinik som är öppen på torsdagar varje vecka,
främst för utsatta EU-medborgare och papperslösa. Verksamheten genomförs i samarbete
med Stadsmissionen i Örebro. Under 2018 stärktes och stabiliserades mottagningen
genom att fler volontärer anslöt. I samarbete med Crossroads och Örebro Stadsmission
kunde flertalet grupputbildningar genomföras för målgruppen mobila EU-medborgare och

genom utvärderingar kunde vi fastställa att utbildningarna tagits emot mycket positivt.
Arbetet under 2018 fokuserade på att bygga upp en hållbar verksamhet, rustad att fortleva
även efter Frisk-projektets upphörande. Genom rekrytering och utbildning av
samordningsvolontärer kunde en grundläggande verksamhet utan anställd personal på
plats uppnås.
Under 2018 ökade vi antalet samarbetspartners i Örebro med tillskotten Länsstyrelsen,
Svenska Kyrkan, Örebro Kommun samt Region Örebro Län. I samarbete med Länsstyrelsen
och Crossroads initierades ett nätverk för aktörer som arbetar med mobila EU-medborgare i
Örebro med omnejd.
En ytterligare målsättning för Örebro var att kartlägga möjligheterna- och behoven för
psykosocial verksamhet. Inom förstudien undersöktes möjligheten att rekrytera volontärer
för verksamheten från Örebro universitet, främst socionomer. Detta arbete kan genomföras
vid möjlig finansiering.
Under 2018 har Läkare i Världen Örebro:
•

Tagit emot över 50 personer, kliniken har varit öppen vid 35 tillfällen på torsdagar.
Cirka 90% av patienterna tillhörde målgruppen mobila EU-medborgare.

•

Genomfört hälsosamtal och fyra öppna grupputbildningar enligt Frisk-projektet inom
tandhälsa, HLR, Sexuell- och reproduktiv hälsa samt allmän hälsorådgivning.

•

Avvecklat frisk-projektet och kliniken i Örebro omstrukturerades för att kunna behålla
sin verksamhet efter att finansieringen från Frisk upphörde vilket blev möjligt genom
rekryteringen av samordningsvolontärer.

•

Engagerat fler aktiva volontärer i slutet av 2018 än i början och gått från åtta personer i
kärntruppen till att vara 17 i slutet av året.

•

Deltagit på event som Örebro stads Mänskliga rättighetsdagar, USÖ läkarkonferens i
Båsenberga samt dialogträffar med Länsstyrelsen.

Jönköping
Under hösten 2018 ansökte en grupp volontärer i Jönköping om att bli medlemmar i Läkare
i Världen. Då vi gjorde bedömningen att det är ett av de geografiska områden där det finns
stora behov som inte möts av den offentliga vården beslutade styrelsen att Läkare i Världen
skulle bedriva verksamhet i Jönköping under 2019. Under året har inledande möten
genomförts med volontärgruppen i Jönköping.

Malmö
I Malmö bedriver Läkare i Världen varje vecka klinikverksamhet på Mariakyrkan i Malmö.
Då Frisk-projektet avslutades under 2018 har samordningsvolontärer tagit över vissa delar
av anställd personals tidigare arbetsuppgifter.
På grund av ändrade förutsättningar togs ett beslut att sälja bussen i slutet av 2018, vi har
därmed flyttat all klinikverksamheten till Mariakyrkan. Eftersom målgruppens behov
förändrats och vi hade allt färre besök på kvinnomottagningen stängde vi den tills vidare.
Vid årets slut har vi istället deltagit vid den nyöppnade värmestugan i samarbete med bland
andra Skånes stadsmission, Röda korset och Kontrapunkt och där vi har haft möjligheten
att erbjuda enklare vårdinsatser.
Under 2018 har Läkare i Världen Malmö:
•

Tagit emot minst 200 patienter i våra medicinska verksamheter utöver de deltagare vi
mött inom ramen för våra projekt.

•

Genomfört hälsosamtal enligt Frisk-projektet.

•

Genomfört grupputbildningar enligt Frisk-projektet.

•

Varit värd för programpunkter under en FEAD konferens i maj där vi fick berätta om vår
verksamhet inom Frisk-projektet.

•

Avvecklat Frisk-projektet med fortsatt volontärverksamhet där klinikledning och volontärsamordnare har tagit över delar av verksamheten.

•

Genomfört fyra volontärintroduktioner och rekryterat 29 nya volontärer.

•

Inom ramen för projektet Barn i Migration byggt en större kunskapsbas kring hur vi kan
arbeta med unga rättighetsbärare med psykisk ohälsa.

•

Haft stödverksamhet för våra volontärer i form av handledning från Socialistiska
Psykologer.

•

Medverkat i lokalmedia mot tiggeriförbudet.

•

Deltagit på Malmös feministiska festival med den mobila kliniken och hållit i
programpunkter under festivalen.

Vittna
Den verksamhet som vi genomför ideellt ska alltid ha den enskilda människan i fokus både
på kort sikt genom att vi hjälper när samhället sviker och på längre sikt genom att arbeta för
strukturell förändring. Därför är det viktigt att vi vittnar om de gånger vi behövt gripa in och
ge handgripligt stöd. Våra vittnesmål utgår alltid från de enskilda personer vi möter, deras
berättelser och erfarenhet. Den senaste tidens förändring av Sveriges politiska klimat har
bland annat inneburit inskränkningar av asylrätten och allt hårdare tongångar mot migranter.

Läkare i Världen har en unik roll i Sverige vad gäller svårt marginaliserade människors
tillgång till stöd och vård. Därför är det också viktigt att vi långsiktigt är den organisation
som medier och makthavare självklart söker när det gäller dessa frågor. Under året har
särskilt intresset för barn med uppgivenhetssyndrom varit stort från internationellt håll.
För att uppnå det långsiktiga målet har vi under 2018:
•

Samlat vittnesmål från de personer som vi gett hjälp och vård. Vi har genomfört 410
sociala och 65 medicinska enkäter.

•

Ökat vår nationella räckvidd och fått större spridning av våra inlägg på sociala medier
genom fler delningar, följare och inlägg

•

Deltagit i seminarier och paneler på andras evenemang. Framför allt har vi på
nationell nivå ökat vårt samarbete med Concord och bland annat besökt såväl
justitie som utrikesdepartementet, talat om “den feministiska utrikespolitiken” samt om
Sveriges uppfyllande av de globala målen för 2030 vid en konferens anordnad av
Nordiska ministerrådet.

•

Ökat spridningen av material från det internationella nätverket och deltagit vid årets
stora internationella konferens om sexuell och reproduktiv hälsa, ICFP som del av en
MdM-delegation.

•

Bidragit med exempel till olika rapporter med våra vittnesmål. Bland annat deltog vi
i arbetet med den stora rapport som Amnesty gjorde om utsatta EU-medborgare
i Sverige. Vi har också publicerat en egen rapport om villkoren inom vården för unga
papperslösa.

•

Bidragit med insamlad statistik och underlag för den årliga gemensamma
påverkansrapporten inom Läkare i Världens internationella verksamhet och även tagit
över som konsortiumledare för hela projektet.

•

Arrangerade ett välbesökt seminarium för media, samarbetspartners och volontärer för
att föra dialog om vägar framåt.

•

Föreläst vid flera tillfällen för vårdpersonal om rätten till vård och vad som gäller i
lagstiftningen

•

Varit synliga i media vid flertal tillfällen kopplade till våra frågor. I form av debattartiklar
och intervjuer.

En internationell människorättsorganisation
Médecins du Monde/ Doctors of the World/Läkare i Världen är ett internationellt nätverk av
självständiga organisationer som tillsammans under gemensamt namn och med en
gemensam vision arbetar tillsammans med utsatta människor över hela världen.
Alla nätverkets medlemmar ska sträva efter en balans mellan nationell och internationell
verksamhet.

Läkare i Världen Sverige har inte själv drivit någon internationell verksamhet på länge.
Under 2018 har vi arbetat vidare för att på sikt också kunna erbjuda volontärer möjlighet att
genomföra utlandsuppdrag under 2020. Bland annat arbetar vi med säkerhetsrutiner,
utbildningsstruktur och långsiktiga samarbeten.
Den svenska avdelningen ska ha en självklar roll i det växande internationella nätverket
avseende aktiviteter och vittnesmål men även ha en aktiv roll i utvecklingen av nya
styrstrukturer och samarbeten. Det som gemensamt tas fram i den utvecklingsprocess som
sker fram till 2019, the Roadmap process, ska implementeras i verksamheten, både lokalt
och övergripande. För att uppnå detta långsiktiga mål har vi under 2018:
•

Deltagit i arbetet för en rättvis resursfördelning av nätverkets medel (The resource
sharing agreement)

•

Deltagit på telefonmöten och två av de personalnätverksmöten för samarbete och
kompetensutveckling som drivs inom the roadmap.

•

Varit drivande i att starta upp ett nätverk för dem som arbetar inom de nationella
programmen och genomfört ett nätverksmöte i Stockholm.

•

Varit aktiv i nätverket för generalsekreterare och deltagit på två möten inom detta.

•

Inlett ett nytt samarbete med MdM Frankrike och MdM Belgien för att stärka
nätverkets kapacitet och med det långsiktiga målet att bli partners i det svenska
utvecklingssamarbetet och humanitära strategier inom Sida.

•

Genomfört förarbetet för två möjliga pilotprojekt som ska bedrivas tillsammans med
lokala ideella organisationer i andra länder. Det första projektet kommer att bedrivas
tillsammans med organisationen Dandelion Africa som driver en vårdklinik i Kenya.
Den andra i relation till vårt nystartade samarbete med MdM Frankrike och Belgien, där
vi under 2019 kommer att ansöka om en förstudie hos Forum Syd för ett pilotprojekt i
Kongo DRC.

•

Deltagit på nätverkets årsmöte i Berlin

•

Arbetat med projektet Technical Assistance inom ramen för EU Volunteer Aid Initiativ
med syfte att utveckla vår kapacitet och möjliggöra en certifiering inom programmet.
Som en del av detta har vi också gjort en förnyad ansökan till EU.

•

Presenterat Läkare i Världen Sverige inför nätverkets övriga ordförande, i samband med
ett månatligt ordförandemöte

Oberoende och stabilitet
Sedan organisationen etablerade sin svenska avdelning 1991 har verksamheten främst
bedrivits i Stockholm. Under de senaste åren har organisationen utvecklats i mycket stor
omfattning till att nu driva verksamhet i hela landet. Efter den snabba tillväxten måste

organisationen också lägga kraft på att stabilisera och skapa balans internt. Mycket av
utvecklingen har kunnat ske inom Frisk-projektet som också avslutats under året.
Det långsiktiga målet är att Läkare i Världen ska vara en väletablerad humanitär
organisation i Sverige med en stabil struktur för centrala övergripande funktioner. För att
uppnå detta långsiktiga mål har vi under 2018:
•

Säkerställt att den verksamhet som tidigare drivits inom Frisk-projekt avvecklats och att
verksamheterna kunnat fortsätta i ändrad form.

•

Bedrivit ett långsiktigt, systematiskt och strukturerat arbetsmiljöarbete både för
volontärer och anställda. Bland annat har vi uppdaterat våra volontärkontrakt och
påbörjat arbetet med att ersätta de gamla.

•

Uppdaterat hela vår databehandling i och med datalagringsdirektivet GDPR. I och med
detta har vi undersökt hur vi behandlar data och tagit fram nya rutiner. Under året har
den befintliga databasen förändrats för att vi ska verka i enlighet med de nya, striktare
reglerna. I samband med att den nya volontärdatabasen tas i bruk kommer förändringen
att vara genomförd till fullo.

•

Påbörjat arbetet med att ta fram ett idéprogram som samlar våra åsikter och
ståndpunkter och som samspelar med det internationella nätverkets process genom att
göra en fördjupad treårsplan.

•

Utvecklat och påbörjat uppdatering av våra rutiner för säkerhet, krishantering och
uppförande för anställda och volontärer som avspeglar den aktuella verksamheten.

•

Påbörjat implementeringen av nätverkets Board Best Practices och minimum standards
i våra övergripande styrdokument.

Insamling
En bred och stabil finansiering är en viktig del av att säkerställa möjligheten att vara en
engagerad röst för mänskliga rättigheter, en god arbetsmiljö och en kontinuerlig
utveckling av verksamheten. Läkare i Världens verksamhet ska vila på en bred finansiell bas
så att organisationen blir än mer oberoende av enskilda givare och vara självständig från
den franska moderorganisationen. Utöver att säkerställa finansieringen för den nationella
verksamheten ska vi också bidra till andra verksamheter och akuta insatser inom nätverket.
Målsättningen är att senast 2020 bedriva insamlingsverksamhet så att minst 20 procent av
vår insamling från privata givare ska kunna stötta internationella insatser. Vi eftersträvar en
blandning av finansiering från privatpersoner, företag, offentliga anslag och andra givare.
För att uppnå detta långsiktiga mål har vi under 2018:
•

Ökat insamlingen från fonder och stiftelser

•

Sökt medel från FEAD, Postkodlotteriet och Amif

•

Ökat mängden privata gåvor, främst genom nya insamlingsmöjligheter via Facebook och
nästan dubblat målet på en ökning med minst 25 procent jämfört med 2017.

•

Inlett arbetet med att kunna bedriva internationella projekt under 2019.

•

Påbörjat ett samarbete med Läkare i Världen Frankrike och Läkare i Världen Belgien,
med målet att få ta del av biståndsmedel innan utgången av 2020.

•

Anställt en ny insamlingsansvarige i slutet av 2018, med hjälp av pengar ifrån vår
systerorganisation i Frankrike. Insamlingsansvarige har i uppdrag att se till att Läkare i
Världen Sverige under 2019 får en insamlingsstrategi och att denna kontinuerligt följs
upp.

