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Läkare i Världen styrs ytterst av sina medlemmar via årsmötet. Genom verksamhetsplanen 
berättar årsmötet vad styrelsen ska arbeta för under verksamhetsåret. När året är slut 
rapporterar styrelsen vad som gjorts så att årsmötet ska kunna ta ställning till det genom en 
verksamhetsberättelse. Verksamhet och ekonomiskt resultat sammanfattas sedan i en 
årsberättelse. 

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 de som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin rätt till 
hälsa och skydd. Vi erbjuder vård och stöd till de som inte har tillgång till vård på samma villkor 
som 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 2019 hade organisationen 74 
betalande medlemmar, varav 27 bodde utanför Stockholms län. Mellan årsmötena ansvarar en 
styrelse, ledd av en av årsmötet utsedd ordförande, för att årsmötets beslut genomförs. 

Under 2019 ledde Hanna Ingelman-Sundberg styrelsen fram till årsmötet då Thomas Avén 
valdes till ordförande. Styrelsen bestod efter årsmötet av ordförande Thomas Avén, vice 
ordförande Mårten Brink och styrelseledamöterna Ammi Lantz Broms, Sofia Rönnow Pessah, 
Anders Eriksson, Milosz Swiergiel, Per Naroskin och Emil Adén. Under året valde Sofia Rönnow 
Pessah och Anders Eriksson att avgå av personliga skäl.

Styrelsen har ett arbetsutskott, sammansatt av ordförande och vice ordförande där även 
generalsekreteraren deltar. Arbetsutskottet har sammanträtt inför varje styrelsemöte och har 
haft som huvuduppgift att bereda ärenden till respektive styrelsemöte samt att följa upp beslut 
mellan styrelsemötena.

Styrelsen anställer organisationens generalsekreterare, Eliot Wieslander, som leder den dagliga 
verksamheten och organisationens kansli samt ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. 
Sammantaget har 14 personer (inklusive timanställda och vikarier) arbetat för organisationen 
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under 2019 i totalt ca 9,6 årsarbetstider. Av de anställda är åtta kvinnor, fem män och en övrig. 
Totalt vid utgången av 2019 fanns nio personer anställda i organisationen på grund av 
organisationsförändringar och naturlig avgång bland personalen under året.

Läkare i Världen är en gräsrotsorganisation och all verksamhet drivs av volontärer som arbetar 
helt ideellt. Totalt är 690 personer registrerade som volontärer för organisationen.  

Inriktningsmål 2019-2021 
Läkare i Världen är en ledande röst i Sverige kring frågor gällande papperslösa samt utsatta 
EU-medborgare och ses som experter inom hälsa och mänskliga rättigheter. Vi engagerar 
finansiärer, allmänheten och partners genom innovativ verksamhet och bra arbetsmiljö för såväl 
frivilliga som anställda. Vi är en stabil, oberoende organisation som bedriver en volontärdriven 
verksamhet i hela Sverige och utomlands. 

Hjälpa och vårda 
På Läkare i Världens lokala träffpunkter och hos våra samarbetspartners kommer vi i kontakt 
med rättighetsbärare. Det är genom ideella krafter på lokal nivå med strategisk nationell 
samordning som vi bedriver vårt främsta arbete med att hjälpa och vårda.

Inriktningsmål 2019-2021 
Läkare i Världen i Sverige arbetar rikstäckande. I samtliga verksamheter är huvudfokus att 
stärka människors egenmakt. Vi gör det genom att samla vittnesmål och erbjuda medicinskt, 
psykosocialt och juridiskt stöd till skyddsbehövande och utsatta människor utan tillgång till 
sjukförsäkring. 

Nationella mål 2019 

Arbetet med den nationella verksamheten har under 2019: 

1. Utvecklat våra nätverk, såväl externa som interna
För att kunna möta våra målgrupper på ett bra och likvärdigt sätt och se till att kunskapen om 
vårt arbete sprids har vi förstärkt vårt nätverkande inom och utanför organisationen, både i 
Sverige och med kollegor internationellt. Under året har vi främst fokuserat på de lokala 
partnerskapen. 

2019 har Läkare i Världen haft två tvärgående fokusområden som vi arbetar med inom all vår 
verksamhet: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), inklusive arbete med 
sexuellt överförbara infektioner och könsbaserat våld, samt mental och psykosocial hälsa, 
främst hos barn i migrantprocessen. 
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Under året har vi samarbetat med nätverket för hiv-testning utanför reguljära vården i 
Stockholm, under ledning av Region Stockholm (SLL). Där bidrar vi till utvecklingen inom 
området och utbyter erfarenheter för att få en effektiv prevention. I nätverket ingår Noaks Ark, 
Sprututbytet, Convictus, Mansmottagningen, RFSL och Beroendecentrum. För att säkerställa att 
vi möter målgrupperna på ett bra och likvärdigt sätt har vi i samarbete med Posithiva Gruppen, 
Civila Plattformen mot människohandel, RFSU och Mika-mottagningen hållit i utbildningar för 
våra volontärer samt deltagit på konferenser och workshops. I Malmö deltog vi exempelvis i 
RFSUs paneldebatt på ämnet globalisering och SRHR.

Vi har varit aktiva i nätverket för humanitära organisationer som arbetar med SRHR och 
tillsammans arrangerat en utvecklingsdag om könsbaserat våld. Samarbetet har bland annat 
inneburit att vi under året var en av arrangörerna för RFSUs årliga barnvagnsmarsch vilket 
skapat lärande, tillfälle för lokala avdelningar att delta i påverkansarbete och synlighet för 
organisationen i stort. 

Det psykosociala arbetet har under året fortsatt fokuserat på barn och unga. Fokus har varit att 
utveckla stöd för att förhindra suicid men också att arbeta upp nya rutiner för att ta bättre hand 
om medföljande barn som kommer till våra mottagningar. Detta har inneburit att vi också har 
fokuserat på att bygga vägar in i ordinarie psykiatri.

Sedan många år är vi en av de samordnande organisationerna i Rätt till vård-initiativets nätverk. 
Under året har samarbetet främst fokuserat på att vara ett diskussionsforum för rättighetsfrågor 
kring vård. I nätverkets arbete har man spritt information om den egna verksamheten, men även 
tagit del av aktuell utveckling hos andra i relevanta frågor. Under året har även tagits initiativ till 
gemensamma debattartiklar inom nätverket som även har använts som en kontaktyta för vår 
och Amnestys kampanj “Vård åt alla”.

Genom att föreläsa för AT-läkare på utbildningar runt om i landet har vi nått ut med information 
om Läkare i Världens arbete och verksamhet. En del av våra lokala samarbeten har också lett 
till ytterligare nationella samarbeten och genom bland annat våra volontärdagar har vi kunnat 
sprida erfarenheter vidare inom organisationen. 

I Skåne har vi stärkt samarbetet med Ensamkommandes Förbund, Skåne Stadsmission, 
Crossroads och Svenska Kyrkan. Vi har deltagit i Nätverket kunskapscentrum Migration och 
Hälsa med Region Skåne vilket har lett till ett förstärkt samarbete med deltagare i nätverket 
samt att vi kunnat sprida information om vår egen verksamhet och våra prioriterade frågor. Vi 
har haft dialog om samarbete med Noaks Ark, Ensamkommandes Förbund och Rädda Barnens 
centrum för behandling i Malmö vilket resulterat i att vi nu har upparbetade kanaler för 
hänvisning av rättighetsbärare mellan respektive verksamheter. 

Tillsammans med Frälsningsarméns EU-center i Stockholm har vi bedrivit förebyggande 
hälsoarbete med våra gemensamma målgrupper och haft utbildningar med respektive 
personalgrupper vilket också gett oss kunskap vi har kunnat sprida nationellt. 
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Under året har vi deltagit i samarbeten inom vårt internationella nätverk med fokus på olika 
yrkesgrupper. Detta har lett till att vi både deltagit i och bidragit till gemensamma utbildningar, 
metoddokument för bland annat volontärsäkerhet samt kunnat genomföra utbyten med våra 
systerorganisationer i Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

2. Utvecklat våra rutiner och utbildningar för volontärer i hela landet
Vi har stärkt organisationens hållbarhet och flexibilitet för att möta rättighetsbärare på rätt sätt 
och med rätt verksamheter. Under året har vi tillgodosett behovet av en förbättrad introduktion 
för nya volontärer samt fortbildning och utveckling för redan befintliga volontärer. Vi har under 
året även uppdaterat våra rutiner för bättre uppföljning av volontärarbetet. 

I Stockholm har vi genomfört en omstrukturering av introduktionsprocessen för att skapa 
tydlighet och regelbundenhet. På de lokala orterna runt om i landet har vi bibehållit en liknande 
nivå av introduktioner trots en minskad personalstyrka. 

Vi har haft sju tillfällen med SRHR-utbildning (inklusive GBV) för 69 av våra volontärer. Fem av 
dessa tillfällen hölls i Stockholm och var huvudsakligen riktade mot volontärer i närområdet. De 
övriga två tillfällena hölls även de i Stockholm, men i samband med nationella konferenser 
riktade mot samtliga volontärer nationellt. 

Vi har haft två nationella utbildningstillfällen på ämnet hiv i Sverige idag och snabbtest av hiv. I 
Uppsala har vi haft hiv-testningsutbildning för våra volontärer vid tre tillfällen i samband med 
implementering av snabbtest av hiv i verksamheten. 

Centrala rutindokument har uppdaterats och helt nya rutiner har också upprättats lokalt på flera 
orter. Bland annat om människohandel, vittnesmål, hänvisning och hivtestning. Vi har tagit fram 
en broschyr om vittnesmål som kommer att implementeras under 2020 och inskrivningsformulär 
och blanketter har uppdaterats.

För att kunna påverka vårdgivare att bättre följa lagen om vård till papperslösa har vi har tagit 
fram en blankett för att skicka vidare avvikelseanmälan för de patienter som uppger att de har 
blivit nekade vård.

3. Utvecklat våra verksamheter för att kunna erbjuda det stöd som efterfrågas
För att stärka våra målgruppers psykiska och fysiska hälsa, medvetenhet kring STI/hiv och 
tillgång till rättigheter har vi breddat vår verksamhet så att vi nu kan erbjuda psykosocialt stöd, 
information och hiv-testning på fler av de orter där vi arbetar. Under 2019 har vi anställt en 
person för att särskilt kunna arbeta med det psykosociala stödet speciellt inriktat på barn och 
unga i migrationsprocessen nationellt, förstärkt arbetet i Malmö med deltidspersonal och fortsatt 
kartläggning av behovet runt om i övriga delar av landet.

Primärvård och hänvisning till reguljär vård
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Vi har sammantaget haft cirka 1500 besök för primärvård på våra medicinska mottagningar 
under verksamhetsåret. Läkare i Världens patienter kommer från hela världen. I vår statistik 
framkommer det att våra patienter i Europa och närliggande stater kommer från Rumänien, 
Bulgarien och Ryssland. Därtill kommer våra besökare från Centralasien och främst från 
Uzbekistan, Kirgizistan och Afghanistan. Våra patienter från Afrika kommer bl.a. från länder som 
Etiopien, Eritrea och Somalia. Därtill har vi patienter som kommer från Sydamerika.

De åkommor patienter i allmänhet söker vård för är följande: magsmärtor, diabetes, 
hudåkommor, huvudvärk, urinvägsinfektion, öron-näsa- och halsbesvär, smärtor i 
rörelseapparaten, luftvägsbesvär, psykiska besvär och ögonbesvär.
Inom SRHR-området sökte patienter vård och hjälp för att utföra abort, få 
preventivmedelsrådgivning, få tillgång till mödravård eller hjälp med gynekologiska besvär.

Psykosocial hälsa och juridisk rådgivning
Under 2019 har vi sammanlagt tagit emot 605 besök varav 245 var kvinnor, 179 män och 181 
barn. De sökande har så gott alltid varit papperlösa med utvisngsbeslut och upplever sig totalt 
rättslösa. De behöver råd i asylfrågor, eventuellt ny ansökan i sitt Dublinärende, 
familjeanknytning, arbetsmarknadsfrågor och sjukvård. Om det finns nya skäl eller starkt 
underlag exempelvis läkarintyg för att gå vidare i ärenden med s.k. verkställighetshinder står 
fristadsfonden för juristkostnader om sökande inte själv kan betala. 

Ett 10-tal familjer med flera barn har återkommit varje månad för samtal om sitt juridiska ärende, 
stödsamtal med psykologerna och eventuell annat stöd. Ofta kommer hela familjer utifrån landet 
till oss som en sista möjlighet. Vi har under året haft kontakt med 20-tal familjer med sjuka barn, 
barn med uppgivenhetssyndrom och ett 10-tal barn med grava funktionshinder, som fått tillfälligt 
uppehållstillstånd i 13 månader och behöver vårt juridiska bistånd för att söka permanent 
uppehållstillstånd. Över 100 afghanska ensamkommande besökte oss under våren 2019. De 
flesta fick tillfälligt uppehållstillstånd på grund av Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för 
studerande på gymnasial nivå. Besökarna under 2019 kom från 51 olika länder och de 
vanligaste länderna var Afghanistan och Azerbajdzjan. Därefter kom Kazakstan, Venezuela, 
Tunisien och Ukraina. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Hiv/STI
Resultatet av att arbeta med SRHR-utbildningar är att vi har kunnat arbeta mer systematiskt 
mot människohandel för sexuella ändamål, för personer som har sex mot ersättning och stärkt 
vår kompetens i frågor kring våld i nära relationer och könsbaserat våld. 

Under 2019 har vi samtalat om hiv och erbjudit hivtestning till 313 personer. Totalt har 133 test 
tagits. Av dessa har tre varit positiva och dessa har hänvisats vidare till reguljär vård för 
behandling. Det motsvarar cirka 0,6 procent av de nyupptäckta hivfallen i Sverige. Vi har även 
implementerat snabbtest hiv i Uppsala och Malmö. 

I samband med volontärhelgen hösten 2019 pratade vi mycket om hivtestning och information 
om sexuell hälsa för de målgrupper vi vänder oss till. Som ett resultat av det överväger 
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volontärgruppen i Östersund om de ska påbörja testning under 2020. I Malmö kommer 
volontärerna att se över sina rutiner för att säkerställa att fler besökare får erbjudande om 
testning. Redan i november 2019 ökade de sin rapportering vad gäller att erbjuda test och att 
genomföra test.

Under hösten genomförde vi hiv-testningskampanj i samband med European Testing Week. 
Kampanjen gjordes tillsammans med Hiv-Sverige, Convictus och RFHL. Information gick ut i 
våra flöden på sociala medier samt fysiskt i form av flyers (översatta på fyra språk) och 
planscher. Vi har uppdaterat de frågeformulär som erbjuds i samband med hiv-testning för att 
göra det mindre stigmatiserande, mer relevant och förbättra den data vi samlar in.

Vi har under året delat ut kondomer till samtliga orter där vi ger medicinsk vård. Vi har lagt fokus 
på vikten av att ha ett öppet samtalsklimat på våra kliniker så att vi underlättar för våra besökare 
att ställa frågor som känns svåra. 

Lokala verksamheter 
Den största verksamheten finns i Stockholm. Där möter vi rättighetsbärare och erbjuder 
medicinsk rådgivning och behandling samt juridisk och psykosocial rådgivning. De lokala 
verksamheterna finns på åtta orter spridda över hela landet. Fokus under 2019 har varit att 
sprida kunskap och erfarenheter för att även kunna etablera starkare och bredare verksamheter 
där det behövs. Under 2018 avslutades vårt stora EU-projekt Frisk och vi har därmed fått ställa 
om till att inte ha egna anställda på de flesta orter. Under 2019 har vi arbetat med att skapa 
hållbara strukturer för att verksamheterna ska kunna drivas helt av volontärer på samtliga orter. 

Jönköping 
I Jönköping har vi en mindre verksamhet som träffar målgruppen på gemenskapsmåltider i 
Svenska Kyrkans regi vilket sker cirka en gång i månaden. Individuell hjälp har getts utöver 
träffarna med Svenska Kyrkan. Volontärgruppen är liten och stabil och har under året varit i en 
etableringsfas. 

Luleå 
Verksamheten i Luleå har under året bibehållit den existerande verksamheten och fokuserat på 
introduktion och rekrytering av fler volontärer som också kan arbeta inom fler områden. Man har 
i nuläget gott om volontärer och det har under året varit lätt att rekrytera nya med medicinsk 
utbildning. Med undantag för sommaren har man haft klinikkvällar en gång per vecka under 
2019 och träffar då cirka sex patienter per tillfälle. Samma patienter återkommer till kliniken och 
man träffar främst EU-migranter, men till viss del också unga papperslösa. I Luleå finns också 
en mindre psykosocial verksamhet. Sammanlagt har vi haft ca 150 besök. 

Malmö 
I Malmö har verksamheten under året fortsatt att utvecklas både med utökade 
testningsmöjligheter, psykosocialt och med fler samarbeten. Rutiner och samarbeten för hiv-
testning har etablerats och vi kunde från och med juni 2019 börja erbjuda hiv-test till 
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patienterna. Under året har vi haft 36 kliniktillfällen och över 120 besök. Vi har genomfört en 
kartläggning av behov gällande psykosocial hälsa hos barn och unga i Malmö samt av 
verksamheter som riktar sig mot denna grupp. 

Vi har utvecklat ett samarbete med läkarprogrammet i Lund där vi hållit både föreläsningar och 
case-övningar. Med positiva resultat kommer detta samarbetet att fortsätta även 2020. Vi blev 
inbjudna som expertröst i P4 Malmöhus och har deltagit i både barnvagnsmarschen och 
paneldebatt gällande globala perspektiv på SRHR. Vi har stärkt kontakten med flera lokalt 
verksamma organisationer och öppnat upp möjligheter för samarbete och samverkan med 
dessa.

Stockholm 
Stockholmsmottagningarna har fortsatt bedriva målgruppsanpassad vård och stöd med hög 
kvalitet. Vi har gjort det genom att förstärka vårt kvalitetssäkrande arbete och bibehålla våra 
nätverk och samarbeten såväl inom som utanför den reguljära vården. 

Vi har bedrivit en framgångsrik kampanj för volontärrekrytering samt genomfört en satsning på 
främst psykosocialt stöd till barn och unga genom att bland annat anpassa våra lokaler med 
barnperspektiv. Vi har utökat vårt psykosociala arbete och stärkt volontärpoolen för alla 
verksamheter. Vi har även upprättat ett tätare samarbete med Röda Korsets vårdförmedling 
vilket har resulterat i att vi i Stockholm kan hänvisa patienter till varandra.  

Vi har fortsatt arbetet mot hiv och bibehållit en hög nivå av provtagning hos våra besökare på 
runt 25%. Vår medicinska klinik på Serafen har haft öppet 50 veckor under året och haft 760 
besök. Vi har bedrivit uppsökande verksamheter i samarbete med Crossroads och Ny 
gemenskap vid 61 tillfällen och haft 213 besök där. 

Juridisk rådgivning och psykosocial mottagning har genomförts vid 41 tillfällen och 
verksamheterna har sammanlagt tagit emot 605 besök. Det har kommit besökare från ett stort 
antal olika länder. Jurister har bidragit med rådgivning i asylfrågor, arbetsmarknadsfrågor och 
sjukvård och samarbete med Fristadsfonden har möjliggjort att jurister kunnat hjälpa fler 
besökare vidare med deras ärenden. Klinikvärdarna har bestått av en stabil grupp på 12 
personer som bidragit till att våra besökare alltid fått ett bra bemötande. Psykologerna har gett 
samtalsstöd och under hösten medverkat i projektet Barn i Migration. Vi har haft god kontakt 
med andra civilsamhällesorganisation samt lokala politiker och vårdinrättningar. 

Umeå 
I Umeå har fokus legat på att bibehålla verksamhet i den grad som det finns ett behov. Främst 
har externa faktorer kring EU-migranters rättigheter inom den regionala vården påverkat 
situationen och patientgruppen minskar. Det finns fortsatta utmaningar med att utforma 
verksamheten på rätt nivå med hänvisning till reguljär vård och stötta upp med egen 
vårdverksamhet. Som en del av detta finns också utmaningar med att rekrytera nya volontärer. 
Det finns en fortsatt målsättning att stärka det kliniska kvalitetsarbetet samt volontärrekrytering. 
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Sammantaget har verksamhet bedrivits i samarbete med härbärgen vid 19 tillfällen och cirka 
119 personer har fått stöd.  

Uppsala 
Uppsalagruppen har under året vidareutvecklat den existerande verksamheten och fokuserat på 
introduktion och rekrytering av fler volontärer som också kan arbeta inom fler områden. I 
Uppsala har verksamheten kunnat flytta till nya lokaler och utmaningen under 2019 har varit att 
nå målgruppen och med information om verksamheten. 

I Uppsala finns en stabil volontärgrupp och klinikledning som har träffats regelbundet under året. 
Snabbtest av hiv har kunnat startas upp och kom igång efter sommaren. Det har varit en effektiv 
implementeringsprocess och ett bra samarbete med infektionskliniken har kommit igång i 
samband med detta. Nya volontärer har introducerats i verksamheten. Kliniken har, med 
undantag för sommaruppehåll, haft öppet varje vecka under 2019 och sammanlagt haft 36 
kliniktillfällen och har i snitt träffat en till tre patienter per tillfälle. Verksamheten har också 
utökats genom samarbeten med Röda korsets verksamhet på Migrationsverkets utreseboende i 
Åby samt kontakt med Alsike kloster och fristad i Knivsta. Sammanlagt har vi haft cirka 90 
patientbesök. 

Örebro 
Verksamheten i Örebro har övergått till att drivas av enbart volontärer. Vi har en aktiv 
klinikledning på orten och ett fortsatt gott samarbete med Stadsmissionen. Vi har fortsatt driva 
verksamhet med fokus på vård till utsatta EU-medborgare. Rutiner och samarbeten för 
hivtestning har byggts upp under året. Det sista steget i implementeringsprocessen kommer att 
göras under första delen av 2020. Vi har också börjat förbereda för en utökning av 
verksamheten för att kunna ge bättre psykosocialt stöd. Mottagningen har varit öppen vid 22 
tillfällen och haft cirka 40 besök. I Örebro ingår vi sedan hösten 2019 i ett lokalt STD-nätverk. 
Vår samordningsvolontär i Örebro har medverkat på ett första nätverksmöte. 

Östersund 
Verksamheten i Östersund har genomgått en nystart utifrån att behoven i regionen har 
förändrats. Fokus har varit på att utveckla en god organisation med fler volontärer och att skapa 
goda rutiner samt bygga upp lokala partnerskap. Under året har behoven av stöd kartlagts och 
man har mestadels arbetat med att informera om rätten till vård samt hänvisning till 
primärvården. Vid fem tillfällen har mottagningen tagit emot besökare som fått vård och hjälp på 
plats.

En internationell människorättsorganisation 
För att uppnå balans mellan verksamhet i Sverige och utomlands arbetar vi gemensamt i det 
internationella nätverket och genom att bygga en egen internationell verksamhet. 

Inriktningsmål 2019-2021 
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Som en stark partner i det internationella nätverket bidrar vi till den finansiella och operativa 
kapaciteten. Vi deltar aktivt i humanitära och utvecklingssamarbeten med svenska aktörer samt 
att vi utvecklar vår egen utlandsverksamhet. Svenska volontärer har möjlighet till 
utlandsuppdrag. 

Internationella Mål 2019 
För att nå vårt inriktningsmål för den internationella verksamheten har Läkare i Världen under 
2019 fokuserat på att bygga upp relevanta nätverk och kontakter inom den humanitära sektorn. 
Vi har arbetat med att utveckla strategier och aktivitetsplaner för att kompetensutveckla och 
kapacitetsstärka organisationens internationella verksamhet med syfte att utveckla en 
utlandsverksamhet. Vi har också arbetat strategiskt för att identifiera finansiella möjligheter för 
den internationella verksamheten, bland annat med målsättningen att bli en av SIDAs 
partnerorganisationer. 

Arbetet med den internationella verksamheten har under 2019: 

1. Stärkt samarbeten med andra MdM-organisationer, relevanta internationella aktörer 
och nätverk

Under 2019 har vi stärkt samarbeten med syskonorganisationer inom Médecins du Monde 
(MdM) samt internationella aktörer och nätverk bland annat genom vårt arbete med Observatory 
projektet, deltagande inom MdMs Capacity building projekt samt deltagande inom ett antal 
nätverk. MdMs årliga Observatory projekt har under 2019 letts av Läkare i Världen och har 
bidragit till att stärka samarbetet med övriga projektdeltagare (Tyskland, Belgien samt 
Storbritannien). Genom ett ökat stöd och engagemang från MdM Frankrike har vi också under 
2019 kunnat intensifiera vårt samarbete med dem.  

I mars 2019 arrangerade vi en konferens med fokus på hur vi kan arbeta inkluderande med 
hbtqi+ frågor inom området mänskliga rättigheter. Deltagande på konferensen var andra MdM 
medlemmar samt deras samarbetspartners från olika länder, bland andra Marocko, Ukraina, 
Honduras, Mauretanien och Burkina Faso. Konferensen stärkte alla deltagares kunskaper kring 
vikten av ett inkluderande arbetssätt inom mänskliga rättigheter samt förståelse för könsbaserat 
våld. 

Vi har också deltagit på internationella möten för ordföringar, däribland organisationens 
internationella årsmöte, där vi var med och fattade beslut om ett gemensamt uttalande om UHC, 
alltså universell tillgång till hälso- och sjukvårdsförsäkring samt ett om könsbaserat våld. På 
tjänstemannanivå deltar vi i internationella nätverk kring organisationens ledning, gemensamt 
påverkansarbete och kommunikation, nationella program samt finansiering och 
ekonomistyrning.   

2. Kapacitetsstärkt organisationen för att möjliggöra utveckling av vår internationella 
verksamhet
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Under 2019 arbetade vi med att kapacitetsstärka organisationen internt genom utbildningar 
inom resultatbaserad styrning (RBM) samt logical framework approach (LFA). Utbildningarna 
har bidragit till att organisationen nu arbetar på ett och samma sätt inom 
projektledning/planering.

Vi har under året deltagit i kompetenshöjande insatser hos andra, bland annat internationellt 
genom vår finansiär EPIM samt genom Sidas CSO-partnership forum. Insatserna inom EPIM 
har syftat till att stärka vår kompetens inom arbetet med mobila EU medborgare och har gett 
oss en plattform för fortsatt kompetensutveckling genom EPIMs övriga bidragstagare. 
Utbildningarna inom Sida har syftat till att bättre kunna genomföra internationella 
utvecklingsprojekt. 

Genom interna lunchföreläsningar har vi även arbetat med att stärka våra interna kunskaper om 
MdM som internationellt nätverk. Som en del av EU Aid-samarbetet har vi också kunnat skapa 
en ny volontärdatabas som också ska underlätta för utlandsuppdrag. 

3. Arbetat för att utveckla hållbara finansieringsmöjligheter för den internationella 
verksamheten 

För att lägga grunden för en långsiktigt hållbar internationell verksamhet har vi arbetat med att 
identifiera realistiska och goda finansiella möjligheter som stämmer överens med Läkare i 
Världens visioner för internationellt arbete. Som en del i detta fokuserar vi på att möta de krav 
som gäller för att kunna ta del av Svenska biståndsmedel och har under året inlett samarbete 
kring en förstudie tillsammans med våra MdM-kollegor och lokala partners i Afrika. 

Under året har Läkare i Världen deltagit i dialoger med UD, Sida och andra organisationer inom 
humanitär hjälp och utvecklingssamarbeten. Vi har tillsammans med våra systerorganisationer i 
Belgien och Frankrike tagit fram ett pilotprojekt i DRC (Demokratiska republiken Kongo) och 
bland annat fått stöd från Forum Syd för detta. Vi har ansökt om att bli partner till Sida och 
granskning pågår. 

Vi har arbetat för att säkerställa en långsiktig finansiering för vårt internationella projekt 
Observatory, genom OSF, och kommer att fortsätta detta arbete under 2020. 

Vittna 
Målet med vårt arbete är att det ska resultera i en hållbar förändring i samhället och successivt 
leda mot vår vision. Detta innebär att vi måste kommunicera vad vi gör och varför vi gör det. 

Inriktningsmål 2019-2021 
Läkare i Världen driver opinion och påverkar samhället att uppfylla Sveriges internationella 
åtaganden inom mänskliga rättigheter och hälsa. Det gör vi genom att bygga kampanjer, 
rapportera och skapa engagemang. Vi vittnar kring konkreta exempel på överträdelser vi mött 
samtidigt som vi bidrar med rekommendationer för att undvika upprepning. 
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Vi är en av de ledande expertrösterna i media inom de frågor som vi arbetar med, särskilt när 
fokus ligger vid psykisk och fysisk hälsa, könsbaserat våld, barn i migration samt 
uppgivenhetssyndrom. 

Mål för opinion och påverkan 2019 
För att nå våra inriktningsmål har Läkare i Världens främsta mål under 2019 varit kartlägga och 
skapa goda förutsättningar för en kontinuerlig kommunikation. Inom ramen för vår arbete för 
påverkan har vi under 2019 fokuserat på att: 

1. Skapa engagemang för våra frågor 
För att skapa opinion och påverka samhället skapar vi relevanta kampanjer mot våra 
målgrupper kring våra frågor. Vi har haft en kontinuerlig kommunikation via våra kanaler med 
såväl omvärld, de rättighetsbärare vi arbetar för samt våra volontärer och andra intressenter. Vi 
har en nationell kampanj för att stärka volontärverksamheten. 

Under 2019 var vi en av de tio mottagare av Child 10 award som stiftelsen arbetade med. Det 
har gjort att vi under året kunnat arbeta med barnrättsaktivister från både Sverige och USA med 
frågor som rör barn och unga, rättssäkerheten och deras psykosociala hälsa. Under året har vi 
bland annat kunna vara med och dela med oss av våra erfarenheter på Unicefs högkvarter i 
New York. 

Det gångna året har varit  mycket utvecklande för Läkare i Världen vad gäller arbetet med att 
driva opinion och påverkan. Både regionalt och nationellt har vi uppmärksammat orättvisor och 
skapat stort engagemang för våra frågor genom våra olika kommunikationskanaler. Nationellt 
har Läkare i Världen närvarat vid viktiga politiska sammanhang såsom Järvaveckan och 
Almedalen samt drivit de nationella kampanjerna Vård för Alla! och Bli Volontär. Vi har även 
deltagit på MR-dagarna i Linköping där vi hade bokbord, höll ett seminarium och deltog i 
ytterligare två. Intern kommunikation med volontärer och medlemmar har skötts genom utskick, 
sociala medier samt via nyhetsbrev som kommunicerats månadsvis.

Under hösten välkomnade vi volontärer från hela  landet till en  volontärhelg. Där höll vi, utöver 
andra kompetenshöjande insatser, i en session som ämnade att stärka volontärernas 
kunskaper om kommunikation inom vittnesmålsarbetet. Detta för att volontärerna på respektive 
ort ska kunna känna sig mer utrustade att jobba med lokal och regional påverkan.

Därutöver har vi arbetat fram en treårig kommunikationsplan för att kunna driva ett mer 
strategiskt kommunikationsarbete. 

2. Vittna 
Under året 2019 har Läkare i Världen haft ett stort fokus på ledordet Vittna med målet att stärka 
och sprida verksamheten över landet. Läkare i Världen deltog i en internationell arbetsgrupp 
som skapade helomfattande riktlinjer för vittnesmål ämnade för hela MdM-nätverket. Dessa 
riktlinjer har senare översatts, komprimerats och anpassats för att bättre se till behoven av den 
svenska kontexten och verksamheten. Resultatet är en färdig handbok i vittnesmålsinsamling 
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som kommer att spridas nationellt under 2020. Lokala rutiner för vittnesmål har upprättats på 
vissa orter och arbetet med insamling har påbörjats. 

Det är tydligt att behovet av våra vittnesmål är stort och även att vi engagerar. De vittnesmål 
som kommunicerats genom våra sociala medier blev också de inlägg som skapade flest 
interaktioner.

3. Vara en expertröst i samhällsdebatten 
För att vara en ledande expertröst i samhället har vi arbetat för att öka vår mediala närvaro 
genom debattartiklar och stärka vår kommunikation i sociala medier. 

Läkare i Världen har under det gångna året stärkt sin position som expertröst inom våra frågor 
såväl regionalt och nationellt som internationellt. Vi har författat och medförfattat flertalet 
debattartiklar i diverse tidskrifter och vi har utökat såväl vår närvaro på sociala medier som 
antalet följare. Vi har också deltagit på och hållit i seminarium på MR-dagarna i Linköping och 
Järvaveckan. Vi var en av medarrangörerna i RFSUs Barnvagnsmarsch, något som våra 
volontärer deltog i på flera orter och som ökade kännedomen om oss som internationell aktör i 
kampen mot mödradödlighet och för SRHR. Regionalt har vi agerat expertröst i både radio och i 
panelsamtal samt deltagit på diverse konferenser kopplade till migration och hälsa. 

En av årets större påverkansinsatser var lanseringen av MdMs Observatory report inför 
riksdagen i Stockholm och EU-parlamentet i Bryssel. Lanseringen gav även möjligheter till nya 
kontakter med svenska parlamentariker i EU där vi under slutet av 2019 arbetat för att etablera 
oss som sakkunniga med potential att stötta parlamentariker samt erbjuda dem fakta och 
argument i debatter gällande tillgången till vård. 

Vi deltog i Concords nätverksträffar och bidrog till ett kompendium till styrgruppen för migration. 
Vi har också varit aktiva i det internationella nätverket Advocacy och Communication.

Oberoende och stabilitet 
För att säkerställa att vår verksamhet utgår från behov och genomförs i enlighet med ideal för 
hälso- och sjukvård samt vår ideologiska grund behöver vi ha en stabil grund och vara 
oberoende av aktörer som kan ha motstridiga intressen. 

Inriktningsmål 2019-2021 
Vår verksamhet engagerar och vi kan agera oberoende. Vi är ekonomiskt självständiga i 
förhållande till våra internationella systerorganisationer och har en sund balans mellan olika 
långsiktiga och kortsiktiga inkomstkällor. Vårt arbete med påverkan och media bidrar till att 
allmänheten, stiftelser, myndigheter och andra i allt högre utsträckning skänker pengar till 
Läkare i Världens arbete. 

Organisationen har utvecklats och vuxit strategiskt. Funktioner för HR, administration och 
volontärutveckling har vuxit i takt med verksamheten och vi uppfattas som en god arbetsgivare. 
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Volontärer för Läkare i Världen genomgår en bra och tidseffektivt introduktion, har god möjlighet 
till utveckling och stöd att göra skillnad. 

Mål för oberoende och stabilitet 2019 
En övergripande utmaning under 2019 har varit att fortsätta utvecklingen verksamheten efter 
avvecklingen av Frisk-projektet vilket inneburit att mottagningarna runt om i landet i större 
utsträckning styrs och administreras av volontärer. För att nå våra inriktningsmål för oberoende 
och stabilitet har Läkare i Världen under 2019: 

1. Stärkt Läkare i Världens profil på hemmaplan. 
Inom såväl den nationella som internationella verksamheten har vi deltagit i nätverk och 
sammanhang med syfte att knyta kontakter och utveckla verksamheten. Vi har sökt 
organisationsstöd på samtliga de orter och regioner där vi har verksamhet och arbetat för att 
volontärer, medlemmar och givare ska utgöra en trygg grund i organisationens finansiering. 

Vi har upprätthållit och fördjupat kontakten med Region Stockholm för att kunna söka 
verksamhetsstöd lokalt och fortsätta driva kliniken i Stockholm. Vi har även uppdaterat och 
rapporterat löpande till projektfinansiärer (folkhälsomyndigheten) och sökt fortsatt finansiering 
för våra projekt samt organisationsstöd från både tidigare (CATCH m.fl.) och nya (Wallenberg) 
finansiärer.

2. Arbetat systematiskt med att lägga grunden för ett nytt insamlingsarbete 
Läkare i Världen har arbetat med en ny nationell insamlingsstrategi utifrån en inventering av 
våra nationella och lokala nätverk. Vi också för första gången på många år sökt medel för att 
driva pilotprojekt och fördjupa kontakterna inom den internationella arbetet utanför Europa.

Under 2019 blev Läkare i Världen genom Forum Syd beviljade projektmedel för ett pilotprojekt i 
Kongo med fokus på könsbaserat våld, GBV. Detta projekt kommer att utvecklas under 2020 
och bidra till stärkt samarbete med bland andran MdM Belgien som länge varit verksamma i 
landet. Pilotprojektet är en möjlighet att bidra finansiellt till MdM som nätverk genom potentiell 
outsourcing. Projektmedel har även bidragit till ett stärkt samarbete med Forum Syd. 

Under 2019 har Läkare i Världen arbetat för att fördjupa kontakterna med större givarplatformar 
såsom OSF och EPIM. Vi har bland annat genererat finansiering för vår insamling av vittnesmål 
genom EPIM och kommer under 2020 att arbeta vidare med denna typ av finansiärer samt 
bättre nyttja deras plattformar för vidare finansiering. 

3. Läkare i Världen har under 2019 bedrivit ett strukturerat arbetsmiljöarbete
I allt Läkare i Världens arbete har arbetsmiljö, både fysisk och social, varit en central del. En 
arbetsmiljöenkät bland medarbetarna har genomförts och dess resultat följts upp. Likaså har en 
enkät om volontärsituationen genomförts under början av 2019, vilket har legat till grund för ett 
förändringsarbete gällande introduktion och kommunikation gentemot volontärerna.  
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Rutiner för introduktion, vidareutbildning och hantering av volontärer har utvecklats under 2019. 
Bland annat har vi lagt in flera av de föreläsningar vi haft i vårt webbutbildningssystem och inlett 
arbetet med att byta volontärdatabas. Ett fokus har varit att säkerställa att våra rutiner gällande 
säkerhet och krishantering reflekterar den aktuella situationen i organisationen. 


