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Om Läkare i Världen
Läkare i Världen (LiV) grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins
du Monde (MdM) som grundades 1980. Vi är en människorättsorganisation som arbetar för
allas rätt till vård. Tillsammans driver MdM-nätverket 330 hälso- och sjukvårdsprojekt i 74
länder. I Sverige finns vi på sju orter och arbetar med opinionsbildning, vårdinsatser,
psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Denna
effektrapport följer Giva Sveriges riktlinjer och avser jan-sept 2021, men avseende
verksamhetskostnader 2020, då dessa inte ännu kan sammanställlas för innevarande år.
Rapporten redogör för den nationella verksamheten och inkluderar inte det som våra
systerorganisationer inom MdM-nätverket gör.

Vad är Läkare i Världens syfte?
Vårt syfte är att alla människor ska få rätt till hälsa i enlighet med de internationella
konventionerna. 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 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. Vi jobbar efter
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 information om hur hälsan
påverkas negativt när människors andra mänskliga rättigheter kränks.

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 asylsökande vuxna, barn och familjer som
fått avslag i en eller fler instanser att få en rättssäker prövning. Vi hjälper även
papperslösa vuxna och barn vars asylskäl blivit förbisedda i asylprocessen.

●

Vi bedriver hälsofrämjande utbildningar och samtal med grupper med låg kunskap om
bland annat sexuell och reproduktiv hälsa.

Vårda
●

Vi driver mottagningar med vårdverksamhet i sex län i Sverige: Stockholm, Uppsala,
Örebro, Skåne, Västerbotten och Norrbotten. Alla är välkomna till oss men
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mottagningarna 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 erbjuder hiv-test och information om sexuell hälsa till våra patienter då många tillhör
grupper där många aldrig erbjudits eller tagit ett hivtest förut.

●

Vi remitterar patienter vidare till den offentliga vården för att de ska få den vård de har
rätt till.

Vittna
●

Vi berättar för allmänhet, beslutsfattare och media 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. Det gör vi med stöd i en solid
evidensbas, grundad i de vittnesmål och hälsodata vi samlat in under året från de
personer som besöker våra mottagningar.

Förutsättningar för att uppnå målen
Volontärer
Vi har ca 570 aktiva volontärer över hela landet. De flesta är läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, farmaceuter, psykologer, psykoterapeuter, jurister, tolkar, tandläkare eller
samordnare. Under första halvåret 2021 har mottagningarna börjat öppna upp igen för fullt,
även de som under pandemin varit tvungna att ha stängt. Många nya volontärer har visat
intresse för att bli aktiva hos oss och vi lägger därför mycket tid på satsningar för att dessa
volontärer ska introduceras och komma in i vår verksamhet. Satsningar görs också på att
bibehålla de volontärer som redan finns i verksamheten.

Medlemmar
Läkare i Världen är en medlemsorganisation med 147 medlemmar. Medlemmarna bestämmer
över föreningens riktning och utser styrelse. Bland medlemmarna finns många aktivister,
eldsjälar och profiler inom vården. Då vi har långt fler volontärer än medlemmar jobbar vi för att
öka medlemsantalet både genom nyrekrytering av medlemmar och genom att försöka få
befintliga volontärer att också bli medlemmar.

Medarbetare
Vi är totalt elva anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg, något som under hösten utökas
med ytterligare två personer. De anställda arbetar med hälsofrämjande verksamhet,
volontärsamordning, vittnesmåls- och datainsamling, kommunikation, juridik, policyarbete och
administration. På kansliet finns medarbetare med stor kompetens och bredd från den ideella
sektorn samt från sjukvården.

Samarbeten
Utöver våra systerorganisationer i MdM samarbetar vi med bland annat stadsmissioner, Röda
Korset, Crossroads, Ny gemenskap, Svenska kyrkan, Amnesty, RFSU och regionerna. Vi är
även medlemmar i paraplyorganisationen Concord Sverige som samlar organisationer som
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arbetar med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Våra samarbeten och partnerskap
stärker oss i kontakten med våra patienter och ger oss ett brett kontaktnät i civilsamhället. Som
en organisation med begränsade resurser möjliggör också våra samarbeten att vi når ut bredare
och till delvis nya målgrupper.

Finansiärer
Vi finansieras genom en rad olika källor. Våra mottagningar drivs främst av de
verksamhetsbidrag vi får via offentliga medel. Månadsgivare och engångsgivare bidrar också till
att möjliggöra vårt arbete. Vi har bland annat mottagit medel från Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, regioner samt privata
stiftelser, exempelvis Care About the Children (C.A.T.C.H).

Strategier för att uppnå våra mål
För att uppnå organisationens övergripande mål arbetar Läkare i Världen utifrån
förändringsteorin som fastställts i de så kallade AAAQ-kriterierna som fastställts av FN:
Availability, Accessibility, Acceptability och Quality.
●

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 ickediskriminerande, fysiskt tillgängliga, ekonomiskt tillgängliga, och tillgängliga ur
informationssynpunkt.

●

Acceptabel (acceptability): All hälso- och sjukvård måste bedrivas utifrån
medicinsketiska 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 den reguljära
vården och att våra mottagningar inte ska behövas.
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Prioriteringar
Styrelsen har antagit en strategi för åren 2021-2023 med långsiktiga inriktningsmål för varje
verksamhetsområde. Dessa sammanfattas i ett övergripande inriktningsmål för perioden, som
lyder:
Läkare i Världens mål är att stötta rättighetsbärare som lever i särskild utsatthet att få tillgång till
den vård och hälsa de har rätt till. Det övergripande strategiska målet för 2023 är att vi konkret
påverkat makthavare att riva barriärer för rätten till hälsa genom att berätta om vad vi ser och
bidra till att rättighetsbärarnas röster når fram. Myndigheter och civilsamhällesorganisationer
betraktar oss som experter inom frågor som rör utsatta EU-medborgare och papperslösa,
deras hälsa och mänskliga rättigheter. Våra innovativa hälsoprogram engagerar de finansiärer,
allmänhet och partners vi behöver för att kunna agera mer oberoende från stat och enskilda
samarbetspartners och givare. Vi är en stabil, oberoende organisation med bra arbetsmiljö för
både frivilliga och anställda som bedriver volontärdriven verksamhet i hela Sverige och deltar i
utlandssamarbeten med andra delar av MdM-nätverket.
Genom antagandet av en ny verksamhetsplan varje år prioriterar årsmötet därutöver några
områden som Läkare i Världen ska fokusera på för att kunna uppnå vårt övergripande mål om
alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre områden
enligt rubrikerna Hjälpa och Vårda; Vittna; samt Utveckling och stabilitet. En sammanfattning av
våra nuvarande prioriteringar under dessa områden är:

Stötta våra målgrupper i att få tillgång till sina rättigheter
För att stärka våra målgruppers psykiska och fysiska hälsa ska vi arbeta för att stärka deras
tillgång till hälsa och behandling genom att stärka deras egenmakt med relevant information och
kunskap. Förutom vid våra mottagningstillfällen ger vi rådgivning via mejl, sociala medier och
telefon. Vi hänvisar personer som har rätt till vård till den reguljära vården och vi följer upp att de
där fått den vård de har rätt till.
I de fall där människors rättigheter inte tillvaratas ger vi råd, medicinskt och psykosocialt stöd
och tillfällig behandling samt juridisk bedömning. Vi ska utveckla våra samarbeten med fler
reguljära vårdgivare, samt hitta nya samarbetspartner i syfte att stärka våra målgruppers rätt till
hälsa.
Under 2021 ska vi särskilt följa och arbeta med de effekter som den allt större påfrestning
migrationspolitiken och coronapandemin medför för de allra mest utsatta. Vi ska också arbeta
för att stärka våra målgrupper genom att fortsatt fokusera på sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) och tillgång till information vad gäller främst hiv, sexuellt överförbara
infektioner, samt covid-19.
Läkare i Världens modell för social rättvisa som en viktig komponent i hälsa innebär också att vi
fokuserat på mental hälsa, rättigheter och socialt stöd som en viktig del av vårt arbete. Under
2021 ska vi stärka våra målgruppers hälsa och egenmakt genom att erbjuda stöd i form av
samtal, juridisk rådgivning och hjälp att komma i behandling inom den allmänna psykiatrin.
Vår mottagning för social hälsa, där vi ger juridisk rådgivning, ska utvecklas genom att fler
personer på fler orter ska ha erbjudits stöd via digital rådgivning. Den psykosociala
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verksamheten ska stärkas på befintliga orter och utvecklas både med möjlighet till fler
individuella samtal och med gruppsamtal.

Integrera och utveckla vårt arbete med att vittna
För att skapa förutsättningar för påverkansarbetet ska vi samla in kvantitativ data och vittnesmål i
alla våra verksamheter (både inom fysisk, mental och social hälsa) från rättighetsbärare såväl som
från volontärer. Vi ska fokusera på kvalitetsstärkande och utveckling av existerande insamling, dels
för att bättre kunna synliggöra det omötta behov och de strukturella barriärer som gör att vi behövs,
dels för att skapa långsiktig hållbarhet i data- och vittnesmålsarbetet.
Vi ska också förankra och utbilda om uppdraget att vittna på fler orter samt utöka insamlingen
av såväl kortare som längre vittnesmål från både volontärer och rättighetsbärare.

Påverkan, synlighet och opinion
Läkare i Världens kommunikation ska fokusera på att öka kännedomen om att vi finns och att vi är
en människorättsorganisation med fokus på hälsa. Vi ska också arbeta för att förbättra
möjligheterna att kommunicera direkt med de vi arbetar för.
För att uppnå vårt övergripande mål om allas rätt till hälsa behöver vi även nå ut till makthavare på
olika politisk nivå med konkreta rekommendationer för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan
för våra målgrupper.
Vi ska fokusera vårt påverkans- och opinionsbildande arbete på de omötta behov vi ser i vår
verksamhet, erbjuda konkreta rekommendationer med förslag på lösningar samt ställa krav på att
såväl svenska lagar efterlevs som på att lokala och regionala förordningar tillämpas
fördragskonformt.
Vi ska även ha dialog med politiker och tjänstemän på nationell och europeisk nivå för att flytta
fram positionerna gällande vård och hälsa för våra målgrupper, med fokus på nödvändiga
strukturella förändringar.
För att kunna etablera oss som en expertröst gällande situationen för våra målgrupper jobbar vi
strategiskt med vår mediala närvaro och externa kommunikation. I kommunikation om våra
sakfrågor har vi fokus på opinionsbildning och påverkan, riktad till aktörer med mandat att
förändra situationen för de vi arbetar för. Vi deltar också i nätverk och sammanhang där Läkare i
Världen bör finnas samt i möten och aktiviteter med syfte att synliggöra vårt arbete och knyta
kontakter på nationell och lokal nivå.

Utveckling och stabilitet
Under 2021 ska Läkare i Världen arbeta för att minska beroendet av enskilda aktörer genom
ökat antal och variation av våra finansiärer på nationell, regional och lokal nivå. Vi ska arbeta för
att volontärer, medlemmar och givare i högre utsträckning än tidigare ska utgöra en trygg grund
i organisationens finansiering.
Därutöver ska vi säkerställa rekrytering och utvecklingsmöjligheter för volontärer och anställda
samt ta tillvara Läkare i Världens interna kompetens.
Vi prioriterar långsiktiga relationer och det ska finns möjlighet att utvecklas i sin roll som volontär
och stärka sin kompetens. Vi ska även utveckla bredden av volontärroller och hur dessa stöttas
av personal och volontärgrupper. Vidare ska vi satsa på att utveckla organisationens
styrfunktioner och administrativa kvalitetsuppföljning.
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Vad har vi uppnått?
Organisatoriskt sett har Läkare i Världen under 2021 genomgått en stor förändring där
organisationskartan uppdaterats, roller har förtydligats och nya arbetsformer och team tagit vid.
De flesta av dessa förändringar har kommit på plats under hösten och dess fulla effekter
kommer sannolikt att kunna synas och utvärderas först 2022.
Organisationsförändringen har som syfte att uppnå ökad tydlighet både internt och externt, med
ökad effektivitet och förbättrade förutsättningar för att nå uppsatta mål som förväntad effekt.
Det i sin tur innebär indirekt även en effektivisering i resurshanteringen då mål och roller
tydliggörs.
Under 2021 var Läkare i Världen liksom många andra aktörer fortsatt påverkade av effekterna
av coronapandemin. Som volontärdriven organisation har det bland annat inneburit att många
av våra volontärer fått en högre arbetsbörda i sina ordinarie arbeten inom vården, vilket försvårat
deras möjligheter och/eller ork att arbeta som volontärer hos oss på sin fritid. Därmed har vi fått
ägna mycket resurser åt att introducera nya volontärer i verksamheten under årets gång.
Brist på volontärer i kombination med vissa utmaningar kring lokaler för verksamheten har även
lett till att en del av våra verksamheter fått hålla stängt under pandemin. Under hösten 2021 har
vi dock kunnat starta verksamhet med förnyad kraft på några av dessa orter. Samtidigt har den
förändrade rolluppdelningen lett till ett tydligare mandat för vår regionala verksamhet i Götaland
med följden att mottagningen i Malmö har kunnat starta upp ytterligare en ny gren av
verksamheten genom att erbjuda juridisk rådgivning vid sidan av den medicinska verksamhet
som funnits sedan tidigare, samt den psykosociala verksamhet som startade förra hösten.
I både Stockholm och Malmö har vi under året, i samarbete med Region Stockholm och Region
Skåne, även kunnat erbjuda våra målgrupper vaccination mot covid-19 samt information om
hur de kan vaccinera sig på andra platser. Genom Läkare i Världens sedan länge etablerade
förtroende hos dessa utsatta grupper och kontakter bland dem, har samhället kunnat nå ut
med kritisk information och öka vaccinationstäckningen på ett sätt som hade varit svårt annars.
En viktig del av Läkare i Världens mål om tillgång till hälsa och rättigheter för våra målgrupper
har därmed även kunnat tillgodoses.
Det arbete som påbörjades i fjol med att skapa en digital lärplattform för volontärerna har
äntligen kunnat lanseras under hösten 2021. Plattformen erbjuder digitala kurser för våra
volontärer och innebär ett sätt att effektivisera introduktionen av nya volontärer. Framför allt
syftar dock vårt arbete med plattformen till att kunna utveckla “volontärresan” för att ständigt
kunna erbjuda våra volontärer relevanta och fördjupade kunskaper som säkerställer en god
kvalitet i verksamheten, inte minst då vi uppnår en likriktning i den kunskap som volontärer i
olika delar av landet kan inhämta. Minskat personberoende av anställda på kansliet är också en
vinst som organisationen kan dra nytta av genom lärplattformen, som således även blir ett
viktigt sätt att hantera våra resurser effektivt på.
För att kunna utvärdera våra resultat för vi löpande statistik över olika aspekter av verksamheten
som indikerar hur väl vi har lyckats med vårt uppdrag att hjälp-vårda-vittna. Vi genomför
därutöver medarbetarundersökningar och särskilda utvärderingar för olika delar av
verksamheten, t ex inom olika projekt.

7

Nationell verksamhet
Vår nationella verksamhet, som i verksamhetsplanen motsvaras av området Hjälpa och Vårda,
är uppdelad i tre områden: medicinsk, juridisk och psykosocial verksamhet. Den medicinska
verksamheten bedrivs på flera platser i landet medan de juridiska och psykosociala
verksamheterna tidigare enbart har funnits i Stockholm där de har slagits ihop vid ett
gemensamt mottagningstillfälle per vecka. Sedan oktober 2020 finns dock en psykosocial
verksamhet även i Malmö samt i år även delvis i Luleå. Under hösten 2021 har också juridisk
verksamhet startat upp i Malmö, som därutöver nyligen också börjat erbjuda tandläkarvård.
I år har vi runt 570 volontärer och 147 medlemmar. Under 2021 har dock några av våra lokala
verksamheter hållit tillfälligt stängt på grund av coronapandemin, precis som under delar av
fjolåret. Det har lett till en liten minskning av det totala antalet tillfällen våra olika mottagningar
runtom i landet har hållit öppet. Tack vare de särskilt riktade bidrag vi har fått för
pandemirelaterad verksamhet av bland annat MUCF, har vi dock lättare än under pandemins
inledning kunnat säkerställa inköp av lämplig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder för våra
volontärer och besökare.
Totalt sett har vi hittills under 2021 (september) haft 162 mottagningstillfällen, en liten minskning
jämfört med 2020. När det gäller vårt sätt att mäta antal mottagningstillfällen och besökare till
olika delar av verksamheten har vi dock inte hunnit uppdatera våra rutiner för att matcha vissa
verksamhetsförändringar än. Det vill säga, då den juridiska verksamheten tidigare endast funnits
i Stockholm och då vid samma tillfälle som den psykosociala mottagningen, har dessa två delar
av verksamheten inte separerats i statistiken, något som blivit uppenbart nu när vi dels öppnat
psykosocial och juridisk verksamhet i andra delar av landet, och dels när vi förtydligat
uppdelningen mellan dessa två verksamhetsgrenar i och med den nya organisationsmodellen.
Således visar siffran för det totala antalet mottagningstillfällen inte att det för varje registrerat
tillfälle i Malmö ingår såväl medicinsk som psykosocial och juridisk verksamhet, medan det för
Stockholm (med flest mottagningstillfällen) särskiljs genom att det hålls två separata
mottagningar varje vecka där den medicinska utgör ett tillfälle och den juridiska och
psykosociala verksamheten står för ett tillfälle. Det vore därför missvisande att i detta års
rapport ha med det diagram som i tidigare effektrapporter har jämfört antalet
mottagningstillfällen från år till år. Istället har vi i år valt att mäta antalet besökare till respektive
verksamhet, där vi dock inte kan särskilja besökare till den juridiska respektive psykosociala
verksamheten. Detta ser vi som ett utvecklingsområde inför nästa år.
I den nya sammanställningen av antalet besökare hittills under 2021 (se Tabell 1 nedan) kan vi
se att drygt 77% av besökarna har varit till den medicinska verksamheten, medan drygt 22%
har besökt oss för att få antingen juridisk rådgivning eller psykosocialt stöd. Trots en annan
mätmetod skiljer sig dessa siffror inte markant från den uppdelning av mottagningstillfällen per
verksamhetsgren som gjordes i föregående rapporter, då drygt 80% av mottagningstillfällena
förra året var registrerade för den medicinska verksamheten och nästan 20% inom den juridiska
och psykosociala verksamheten. Totalt sett har vi till och med september i år haft 872 besökare
på någon av våra mottagningar.
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Tabell 1. Antal besökare till den medicinska respektive juridiska och psykosociala verksamheten
fram till och med september 2021

Medicinska verksamheten
Under 2021 har coronapandemin som nämnts påverkat vår medicinska verksamhet, om än inte
i lika stor utsträckning som under 2020. Några av våra lokala mottagningar har hållit stängt och
det totala antalet besök under året kan därför väntas minska. I både Stockholm och Malmö,
våra största mottagningar, har vi dock liksom föregående år kunnat hålla öppet som vanligt.
De rutiner som infördes under fjolåret för att hantera den nya situationen har fortsatt utvecklats
och uppdaterats under årets gång med anledning av det kontinuerligt förändrade smittläget och
uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi har fortsatt att bedriva så kallad
triagering utanför mottagningarna vilket har lett till vissa utmaningar då vi behövt hänvisa fler
människor till ordinarie vårdmottagningar eller till vila i hemmet, då vi av säkerhetsskäl inte kan ta
emot patienter som uppvisar potentiella symtom på covid-19 inne på mottagningarna.
Då många i våra målgrupper inte har ett permanent hem att gå till har detta inneburit en
utmaning för dem vi möter. En positiv konsekvens har dock varit att vi har fått anledning att
utveckla våra rutiner för hänvisning till den reguljära vården. Det har i sin tur inneburit att vi fått
jobba mer med rättighetsaspekten av vårt arbete, det vill säga att alla som kommer till oss ska
känna till sina rättigheter. Vi har exempelvis infört nya roller bland volontärerna där vi numer har
särskilda kvällsvärdar med uppdrag att bland annat informera om vilken rätt till vård en besökare
eventuellt har inom den reguljära vården och hjälpa dem med hur de hittar dit. Därmed har vi
också kunnat fokusera våra resurser på att enbart vårda de som faktiskt inte har rätt eller
tillgång till vård någon annanstans.
En ytterligare aspekt av detta är att vi i än högre utsträckning arbetat med att informera också
vårdgivarna om deras skyldigheter på området, ett arbete som vi länge bedrivit då okunskapen
om våra målgruppers rättigheter tyvärr är fortsatt stor.
Vidare är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ett högprioriterat område inom
den medicinska verksamheten. Vi håller frekventa utbildningar med våra volontärer inom SRHR
för att vidareutbilda dem och skapa en så inkluderande SRHR-vård som möjligt för våra
målgrupper. Vi jobbar även på att vår mottagning ska vara en trygg plats dit man kan komma
för vård och rådgivning kring sexuell hälsa.
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Som en del av det projekt vi driver på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) ingår det att erbjuda våra besökare att hivtesta sig. Under början av coronapandemin
kom testningen i skymundan men har sedan dess återupptagits och fallit väl ut. Testning har
dock inte kunnat bedrivas i Uppsala och Örebro som tvingats hålla stängt en större del av året
till följd av pandemin. Trots det har målet om antalet tester vi ska erbjuda för 2021 redan
uppfyllts.
En tredjedel av dem vi erbjudit att testa sig för hiv har tackat ja till att genomföra ett
hivtest, vilket är en markant minskning jämfört med föregående år då strax över 50% av de
tillfrågade valde att testa sig. Vi har i dagsläget inte analyserat orsaken till minskningen då vi inte
kan se det totala utfallet för året ännu, men det är en faktor som kommer att utvärderas vid
årets slut.
Tabell 2. Antal erbjudna respektive genomförda hivtester fram till och med september 2021

Antal erbjudna hivtester hittills 2021: 244 st. (2020: 219; 2019: 225) Antal genomförda hivtester: 80 st.
(2020: 116; 2019: 98)

Juridiska och psykosociala verksamheten
Under 2020 och 2021 har antalet besökare till den psykosociala och juridiska verksamheten
minskat. Dels har detta varit en effekt av coronapandemin av de skäl som angetts ovan. Dock
har även personalfaktorer spelat in, då den ansvariga för den juridiska och psykosociala
verksamheten drabbades av en långtidssjukskrivning. Som en liten organisation är vi sårbara för
den typen av långtidsfrånvaro och den delen av verksamheten gick därmed på sparlåga under
slutet av 2020 och första halvan av 2021, vilket försämrade möjligheterna att driva och utveckla
verksamheten på området. Det är först under andra halvåret 2021 som en ersättare har kommit
på plats och därmed kunnat få fart på arbetet igen. Vi har goda förhoppningar om att kunna
stärka arbetet än mer under 2022.
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Under många år fanns den psykosociala verksamheten endast i Stockholm men sedan förra
rapporten har, trots sjukfrånvaron, regelbunden psykosocial verksamhet kunnat startas i både
Malmö och till viss del även i Luleå. Under 2022 planerar vi för att kunna starta en psykosocial
verksamhet även i Umeå.
En utmaning för den psykosociala verksamheten har även varit det faktum att användningen av
visir och munskydd hos volontärerna kan försvåra etablerandet av en förtroendefull kontakt med
människor som befinner sig i en mycket utsatt situation när de söker upp oss. En positiv effekt
av pandemin är dock att vi har utvecklat våra former för att erbjuda både juridiskt och
psykosocialt stöd på distans. På så sätt har vi kunnat erbjuda fler människor stöd på distans,
vilket möjliggjort för oss att nå människor som annars kanske inte skulle ha kommit till oss.
I Malmö bedrivs sedan i april i år även
juridisk verksamhet (se bild t.v.), vilket
är den första ort vid sidan av
Stockholm att kunna erbjuda detta,
som ett led i det utvecklingsarbete vi
åtagit oss i vår verksamhetsplan för
2021.
Under 2021 fortsätter vi att stötta
barn och kvinnor, vi utvecklar också
vårt psykosociala stödprogram för att
minska risken för suicid bland unga
från Afghanistan och kvinnor som är
papperslösa.
Påverkansarbete, kommunikation
och support
För att skapa långsiktig förbättring
för många av våra utsatta grupper
krävs det politiska beslut. Genom
att vittna om övergrepp och
missförhållanden som vi stöter på i
våra olika verksamheter för vi frågan
på tal till politiker på alla nivåer. Det
gör vi genom såväl kvantitativ
insamling av data som kvalitativ
insamling av vittnesmål från de som
besöker våra mottagningar.
Under 2021 har vi liksom många
andra även fortsatt deltagit i olika
samverkansforum online, publicerat
och medverkat i debattartiklar och
media (bild t.h.) samt genom våra
egna kanaler nått ut till många med
våra budskap.
Bland annat höll Läkare i Världen i
mars i år ett webbinarium under
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parollen “Allas ansvar, ingens ansvar - om rätt till vård för de mest utsatta” i vilket en svensk EUparlamentariker, en riksdagsledamot och ett regionråd med ansvar för hälso- och
sjukvårdsfrågor bjöds in för att samtala om hur de olika nivåerna kunde samverka för att uppnå
pragmatiska lösningar på de problem LiV:s målgrupper möter.
Till hösten 2021 har vi som ett led i organisationsförändringen också kunnat använda en del av
våra anslag till att anställa ny personal på bland annat kommunikationsområdet. Under hösten
kan vi således genomföra efterlängtade insatser för att på sikt kunna stärka vårt varumärke.
Som en relativt okänd organisation är det en förutsättning för att kunna öka våra intäkter liksom
för att i högre grad nå ut till makthavare och allmänhet med våra budskap.

Internationell verksamhet och samarbeten
Som projektägare för ett europeiskt samarbetsprojekt kallat European Observatory samlar vi
tillsammans med våra systerorganisationer inom Médecins du Monde i Belgien, Frankrike,
Grekland, Luxemburg, Storbritannien och Tyskland in data om vad som utgör hinder för att få
vård, samt hälsostatus för våra målgrupper. Tillsammans har vi tagit fram formulär för
datainsamling och vartannat år sammanställt analysen och slutsatserna i en rapportserie som
går under namnet Observatory Report.
År 2020 var ett så kallat mellanår, då ingen
kvantitativ rapport släpptes, istället publicerades i
december 2020 en kompletterande kvalitativ
rapport till 2019 års rapport, med en samling
vittnesmål från MdM:s besökare i fem europeiska
länder. Tillsammans med samma
systerorganisationer samt partnerorganisationen
FEANTSA, the European Federation of National
Organisations Working with the Homeless,
släpptes rapporten “Left Behind: Voices of
People Excluded from Universal Healthcare
Coverage in Europe”. (Bild t.v.)
Vittnesmålen är avsedda att fördjupa bilden av
vilka människor som döljer sig bakom de data
som samlas in inom European Observatory och
utgör även en central del av vårt uppdrag att
vittna. De insamlade vittnesmålen har legat till
grund för kommunikationsinsatser under året
liksom fortsatt påverkansarbete på nationell nivå
och EU-nivå. Ett sätt att nå ut med vittnesmålen
från rapporten var att väva in dem i det
webbinarium med politiker på olika politiska
nivåer, däribland en EU-parlamentariker, som vi anordnade i början av året.
Under året har även planering och analys pågått i samarbete med University College of London,
inför lanseringen i november av årets Observatory Report. Rapporten sammanställer data från
åren 2019 och 2020 i de sju länder som samarbetar inom projektet. Under slutet av året och
under 2022 kommer den rapporten också ligga till grund för en rad planerade
påverkansinsatser.
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Effektivitet och verksamhetskostnader
Som en liten organisation med knappa resurser har Läkare i Världen god vana vid att hushålla
med våra resurser och använda dem på ett kostnadseffektivt sätt. I möjligaste mån köper vi till
exempel begagnade kontorsvaror och hjälpmedel och strävar alltid efter att använda de mest
resurssnåla lösningarna som samtidigt är hållbara för verksamheten på lång sikt.
Den tidigare nämnda förändringen i organisationsstrukturen under 2021 har även utgjort ett sätt
att effektivisera verksamheten, vilket på sikt kan väntas få effekter även i form av en än mer
ändamålsenlig användning av såväl finansiella som personella resurser. Den offensiva satsning
som görs under året på att utöka personalstyrkan med flera nya tjänster väntas även få positiva
konsekvenser under 2022. Inte minst kan den planerade rekryteringen av en insamlingsansvarig
under hösten, liksom förstärkningen på kommunikationsområdet, sammantaget väntas kunna
öka intäkterna framöver.
En effekt av pandemin är något förändrade mönster i de bidrag vi har fått under året, där särskilt
riktade anslag för covidhantering sticker ut gentemot tidigare år. I övrigt är intäktskällorna
ungefär av samma slag som tidigare, med anslag från myndigheter, regioner, stiftelser och
fonder som huvudkällor.
Den nationella verksamheten, som i verksamhetsplanen motsvaras av området Hjälpa och
Vårda, står för närmare 86 procent av kostnaderna, medan den internationella verksamheten
står för endast ca sex procent. Inom området ”Vittna” på drygt åtta procent, återfinns arbetet
med vittnesmålsinsamling, påverkans- och opinionsarbete samt policyarbete.
Tabell 3. Kostnadsfördelning per verksamhetsområde 2020
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Läkare i Världens vision är en värld där
tillgång till hälsa erkänns som en
grundläggande mänsklig rättighet och
barriärer för alla människors tillgång till
bästa möjliga hälsa har rivits.
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