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MERCY SHIPS SVERIGE 2018

40 år i
ständig
utveckling
Med livsförvandlande operationer
till världens fattigaste.

Årsrapport för Mercy Ships 2018
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Vad är Mercy Ships?
Mercy Ships är en internationell välgörenhetsorganisation som via sitt sjukhusfartyg ger gratis sjukvård
till människor med desperata behov i några av världens
fattigaste länder.
Förutom att utföra tusentals livsavgörande operationer
och behandlingar ombord på det flytande sjukhuset,
verkar Mercy Ships för att långsiktigt förbättra och
utveckla sjukvården i länderna som besöks. Kompetens
och kapacitet byggs upp genom utbildning av lokal
medicinsk personal och genom renovering av sjukhus och
vårdkliniker.
Sedan organisationen grundades 1978 av Don och
Deyon Stephens från USA, har Mercy Ships arbetat i fler
än 56 länder och utfört tjänster till ett värde av mer än 15
miljarder kronor.
Fem av världens sju miljarder människor saknar tillgång
till säker kirurgi som de har råd med. Mercy Ships arbetar
för att utplåna sjukdomar orsakade av fattigdom och öka
tillgången till och kvalitén i hälsovården i alla de länder
sjukhusfartyget besöker.

Mercy Ships kontor i Sverige startade i slutet
av 1980-talet. Sedan 2004 är Mercy Ships Sverige
Insamlingsstiftelse den registrerade formen för
organisationen och då erhölls också ett 90-konto.
Under alla dessa år har Sverige bidragit till Mercy Ships
verksamhet genom insamling av medel och rekrytering
av volontärer. Över 200 svenska män och kvinnor har
tjänstgjort på sjukhusfartygen!
Antalet utförda operationer sedan Mercy Ships startade
närmar sig 100 000. Berättelserna om Miracle (sidan 13)
och Samory (sidan 17) är exempel på den livsförvandling
som Mercy Ships verksamhet innebär för enskilda
människor och deras liv. Familjer och samhällen påverkas
också när liv räddas och människor återvänder hem fria
från smärta och funktionshinder.
Denna årsrapport ger en bild av Mercy Ships arbete
i Afrika, och av Mercy Ships Sveriges verksamhet och
förvaltning för räkenskapsåret 2018.

BILD: Sjukhusfartyget Africa Mercy, sedan augusti 2018 förtöjd i Conakry, Guinea
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NEDAN: Mercy Ships Country Engagement Plan, CEP, gäller för en femårsperiod.
Den anpassas efter behoven i varje land skeppet besöker och utarbetas
tillsammans med och godkänns av landets regering. Syftet är att ta itu med de
bakomliggande orsakerna till problemen, inte bara konsekvenserna.
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Från grundaren av
Mercy Ships
Jag tycker om att se framåt och jag har lärt mig att om
du fortsätter se framåt och inte ger upp så hittar du alltid
en väg. Men, Mercy Ships firar nu 40 år och det vore fel att
inte reflektera över resan vi gjort, som format oss till det vi
är idag. Det är en resa som fortfarande pågår och som hela
tiden gör oss starkare.
När jag ser tillbaka på de senaste 40 åren, kan jag inte låta
bli att förundras. Det har funnits hinder längs vägen, men
tillsamman har vi tagit oss över dem alla. Jag är så tacksam
och ödmjuk inför vad vi har åstadkommit. Vi har fått utföra
95 000 livsförvandlande operationer, utbildat och tränat fler
än 42 250 lokalt sjukvårdsanställda och gett över 445 000
tandvårdsbehandlingar – och vi är så tacksamma för dessa
och oräkneligt många andra liv som har förändrats under
Mercy Ships 40 år.
Ändå är det så mycket mer att göra. Så många människor
i världen som lider av sjukdomar som går att förebygga och
brist på säker kirurgi. Vi kan och vill göra mer för att hjälpa.
Vi har blivit mer och mer effektiva i det vi gör. Nu bygger vi
Global Mercy, vårt första fartyg som från början är byggt i
syfte att användas som sjukhusfartyg.
Till alla som tagit del i vår resa, som har tjänat villigt och
gett så mycket till de som har så lite och till de som vill vara
delaktiga i framtiden; tack!
Don Stephens
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BILD: Patient Zakael före operationen
ombord på Africa Mercy. Höger: Zakael ler
efter att hans tumör har opererats bort.

Från Sverigechefen
Under 2018 gav Mercy Ships livsförvandlande operationer till över
2 000 människor! Familjer, vänner och samhällen som också berörts av
Mercy Ships arbete är inte medräknade i detta stora antal. Vi har också
gett tandvård till över 8 900 patienter. Parallellt med patientarbetet har
över 1 400 sjukvårdsanställda fått utbildning och deltagit i mentorprojekt.
Siffrorna i vår årsredovisning ger anledning att reflektera över att så
många liv har förändrats till det bättre och att det blir fler för varje land
som Mercy Ships besöker. Detta vore inte möjligt utan stöd och gåvor
från generösa givare och frivilliga eldsjälar. Volontärer, många svenska,
ger av sin tid och expertis utan lön för att driva verksamheten ombord
på Africa Mercy.
Första halvan av 2018 var fartyget i Kamerun. Sedan augusti 2018
ligger hon i Conakry i Guinea. Denna rapport ger en översikt över
insatserna i dessa länder. Den berättar också om uppföljningen efter
arbetet i Benin (2016–2017) samt planerna för Senegal ( 2019–2020) och
Liberia (2020–2021).
Jag är stolt och glad över att Mercy Ships Sveriges insamling har vuxit
mycket kraftfullt under 2018. Jämfört med 2017 är det en ökning med 144
procent! Antalet givare har blivit fler och vi har också fått mer stöd och
bidrag från företag i Sverige. Det är en utveckling som vi ska fortsätta att
arbeta hårt för att få se även under 2019. Parallellt med att insamlingen
ökar så blir vi allt mer effektiva vilket leder till att nyttan per insamlad
krona blir större. Under 2019 ska vi fortsätta att förändra världen till det
bättre för ännu fler människor. Tack till alla som stöttar oss i det!
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Tomas Fransson,
Sverigchef, Mercy Ships Sverige
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Att få dela lite av året som ligger bakom oss, med alla de upplevelser
som det har gett oss, är ett stort privilegium. Att förändra andra
människors liv, gör något med oss och att göra det tillsammans förstärker
detta än mer. Många frågade mig i början av 2018: vad är vårt nyårslöfte?
Svaret var enkelt – vi fortsätter! För vi vet att det vi gör fungerar, och vi vet
att våra givare och partners har förändrat hela världen för någon!
Under året som ligger bakom oss, har vi avslutat vår insats i Kamerun.
Vi har inte bara utfört kirurgiska operationer på Africa Mercy. Vi har också
genomfört många projekt som har ökat kapaciteten och kvalitén på de
lokala sjukhusen och klinikerna. Detta är vårt sätt att jobba på, och det
säkrar att hjälpen vi bidrar med gör skillnad länge efter att Africa Mercy
har rest vidare.
I augusti kom vi till Guinea igen för första gången sedan 2012. Över 6
000 människor kom till första förundersökningen, många med ett slitet
och utnött hopp. Då har vi mod att ge nytt hopp!
För oss tar kampen mot fattigdomen aldrig slut, och vi vet att kirurgi är
ett av de mest effektiva redskapen. Varje år dör närmare 17 miljoner för
att de saknar tillgång till säker kirurgi. Och det är precis här Mercy Ships
har en unik position. Vi har medlen, möjligheterna liksom engagerade
givare och partners!
Att ge av sin tid och kunskap har inga gränser. Att jobba som volontär
är insatsen som alla bidrar med på Africa Mercy. Om det är kirurgen,
sjuksköterskan, maskinisten eller kokerskan – samtliga ger av sin tid för
att förändra andra människors liv. Alla ombord har sin funktion, sin roll
och sin möjlighet att bidra. Samtidigt har världens största civila, flytande
sjukhus möjlighet att nå tusentals människor som annars aldrig skulle
fått leva ett friskt liv. Ett barns sjukdom eller funktionshinder kan ruinera
en familjs ekonomi. Gratis kirurgi kan också förändra deras värld!
Till sist vill jag understryka hur värdefullt bidraget från våra givare i
Sverige är! Tack för gåvorna under 2018. Fortsätt vara med på resan!
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Ola Sterwin,
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rättvisa sjukvårdssystem och de måste också bygga
institutioner för utbildning av läkare, sjuksköterskor och
annan medicinsk personal.
Jag är förvissad om att afrikanska regeringar kan möta
denna utmaning om utvecklingen och finansieringen sker
med hänsyn tagen till varje lands specifika behov, resurser,
kulturer och kapacitet. Dessutom måste det finnas
visionära och godhjärtade ledare på plats som står upp för
alla människors rätt till hälsa.
Hur ser du på Mercy Ships roll i framtida samarbeten
med afrikanska organisationer?
Mercy Ships uppfattas alltmer som en engagerad,
långsiktig partner av hälsovårdsmyndigheter,
sjukvårdspersonal, institutioner och NGO:s i länder där
vi agerar. När vår kapacitet växer med det nya fartyget så
kommer våra samarbeten i Afrika att fördjupas ytterligare,
särskilt vad gäller utbildning och mentorskap.

Intervju:
Mercy Ships President Rosa Whitaker

Mercy Ships:
En bestående
inverkan

Vad inspirerar dig i ditt arbete?
Jag inspireras av den fantastiska generositet, kärlek
och energi som våra volontärer och andra visar och av
välviljan, modet och uthålligheten hos människorna i
Afrika som jag möter.
Jag inspireras också av vad Mercy Ships gör för att
rädda utsatta människors liv, speciellt barn. Jag har sett
betydelsen av Mercy Ships behandlingar av allvarliga
medfödda missbildningar, handikappande skador och
andra konsekvenser av att leva i ohälsosamma och
farliga miljöer.

Rosa Whitaker blev utsedd till president för Mercy Ships i
juni 2018 då hon efterträdde grundaren Don Stephens. Rosa
Whitaker har stor kunskap om Afrika och har många gånger
prisats för sitt arbete för denna världsdel. Hon är uppfylld av
att stärka Afrikas invånare och länder och ge dem möjlighet
att utvecklas och nå framgång på den globala scenen.
Hur ser du på möjligheten att förändra
sjukvårdssystemen i Afrika?
Min dröm är att när historiker i framtiden berättar om
det 21:a århundradet så präglas bilden av Afrikas framväxt
som dynamisk motor för global tillväxt och välstånd. Det är
mycket som måste falla på plats för att den drömmen ska bli
verklighet och frågan om hälsa är avgörande.
Mercy Ships gör mycket mer än tillhandahåller
nödvändig sjukvård och livräddande operationer. Vi ger
också medicinsk utbildning, etablerar sjukvårdssamarbeten
och initierar utveckling av infrastruktur för vård och hälsa.
När vi lägger ut från hamnen efterlämnar vi en kultur som
präglas av omsorg. För oss är ett människoliv ovärderligt
och medvetenheten om det för vi med oss överallt.
Vårt synsätt tillämpas alltmer och införlivas i afrikanska
länders utveckling av modernare sjukvårdssystem.
Afrikanska regeringar måste skapa holistiska och
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“Efter 40 år som president så är det en
stor glädje att få lämna över posten
till Rosa Whitaker. Hennes tro på och
hängivenhet till Afrika och dess folk är
verkligen ödmjukt och Rosas roll som
ledare i och för Afrika känner alla till.”
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BILD: Läpp och gomspalt's patient Mohammed med
sin mamma. Nedan till vänster: Don Stephens.

Det faktum att Mercy Ships fortsätter att utveckla sitt
uppdrag att lindra lidande för dem som mest behöver det,
oavsett svåra omständigheter, inspirerar inte bara mig utan
även otaliga andra människor.
Vilka är Mercy Ships största utmaningar?
Mercy Ships lämnar aldrig en hamn utan att vi alla önskar
att vi kunde gjort mer, nått fler patienter och förändrat fler
liv. Utmaningen är att efterlämna kunskap, kompetens,
inspiration och verktyg som gör det möjligt för våra
partners att fortsätta göra det vi önskade att vi hade gjort.
Hållbarhet och att nå ut är stora utmaningar. Vi hanterar
dem men de är mångfasetterade och kräver kontinuerlig
uppmärksamhet och kreativa lösningar. Det finns och
kommer alltid att finnas problem att lösa.
Du har tidigare talat om ”smart bistånd”. Hur graderar
du Mercy Ships påverkan?
Smart bistånd är bistånd som respekterar mottagarna,
lyssnar till och förstår dem och medvetet arbetar för att
göra sig självt överflödigt. Det är motsatsen till bistånd som
är utformat till fördel för donatorn, vilket alltför ofta är fallet.
Jag är mycket stolt över osjälviskheten i Mercy Ships
modell och över deltagandet, ödmjukheten, hängivenheten
och empatin våra volontärer visar i sina uppdrag.

Jag vågar påstå att Mercy Ships är ett utmärkt exempel
på smart bistånd. Titta bara på vår historik och vad vi har
åstadkommit. Det är lätt för oss som hela tiden arbetar med
Mercy Ships att glömma de enorma insatser som har gjorts.
Och vi har gjort allt detta med en modell som är ovanlig
i den filantropiska världen. Med ett fåtal undantag, har
alla ombord på vårt skepp – snart våra skepp – från
operationspersonal till kockar och stödpersonal inte bara
bidragit med sin tid utan också stått för sin egen kostnad
ombord. Detta maximerar det som våra givare och partners
får för sina euros, dollar och andra investeringar.
Om man vill sätta en siffra på värdet av de tjänster
och produkter Mercy Ships har donerat genom åren, så
är det cirka 1,5 miljard dollar, som hjälpt över 2,5 miljoner
mottagare. Men går det att värdera vad dessa 1,5 miljarder
har möjliggjort? Nej, man kan inte värdera hopp och lycka i
dollar. Man kan inte värdera mödrars glädje när deras baby
opererats för läppspalt, vilket gör att de kan ammas och
slipper livslång förnedring. Man kan inte heller värdera vad
en ung pojke känner när bandaget avlägsnas från hans ögon
och han kan se igen.
Dessa insatser går långt bortom smart bistånd och
placerar Mercy Ships som nummer ett vad gäller filantropi
och hjälp.
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Ett förändrat liv

Ulrich står upp
Mercy Ships förändrar människors liv i Kamerun
– Ulrich fick en framtid
”Vad vill du bli när du blir stor?” frågade någon tolvårige
Ulrich.
”Jag vill bli lång som mina vänner”, svarade han med ett
leende.
Ulrichs problem var något utöver det vanliga även för
erfarna sjuksköterskor ombord på Africa Mercy. Han föddes
med dislokerade knän och ett tillstånd kallat quadriceps
contracture som innebär att benmusklerna inte utvecklas i
takt med skelettet och att benen därför böjs drastiskt.
Hans mor Georgette försökte desperat få Ulrich

opererad. Men kostnaden för en operation och hans svåra
tillstånd gjorde det omöjligt. ”Kirurgerna ville inte röra
honom,” minns Georgette. ”Det var svårt att se honom
ledsen. När han är ledsen, blir jag ledsen.”
Trots ständiga blickar och förlöjliganden, så anpassade
Ulrich sig. Han lärde sig att gå med käppar gjorda av robusta
grenar. Han lärde sig till och med att klättra i träd högre än
någon annan pojke i byn. ”När de inte kunde nå papayan
högst upp så ropade de på mig! Jag kunde ta ner den,” säger
Ulrich.

BILD: På denna sidan: Ulrich innan sin operation på Africa Mercy.
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Men hans beslutsamhet att bli som andra pojkar
blev för mycket. Att gå långa sträckor med kroppsvikten
på de två käpparna ledde till smärta i händer och
leder. ”Jag oroade mig för hur det skulle bli när jag blev
gammal när jag hade så ont redan nu.”
Ulrich led också av att inte kunna hjälpa sin mamma
med arbetet hemma; att samla ved att elda med och
hämta vatten. ”Jag var rädd för att växa upp. Jag ville
inte att hela mitt liv skulle bli så här.”
Ulrichs tillstånd chockade ortopeden Dr Frank
Haydon, voluntär på Mercy Ships sedan tio år. ”Jag har
aldrig sett något liknande, jag trodde jag sett det värsta
under min karriär. Det är fall som detta som får mig att
fortsätta.” säger han.

“Jag ville inte att hela
mitt liv skulle bli så här.”
Efter många komplexa operationer, vaknade Ulrich
upp med två raka ben. Han hade svårt att förstå att de
verkligen var hans ben. Första gången som han stod
upp sträckte han på sig för se om han kunde nå taket.
Och de första stegen gick han för att gå fram till sin
mamma som han då kunde krama om på riktigt för
första gången,
Nu går Ulrich med raka ben, är lång och accepterad
och hoppas kunna förverkliga sin dröm om utbildning.
”Tidigare när jag gick på gatan, stirrade man på mig. De
dömde mig som enbart handikappad och behandlade
mig annorlunda. Nu får de titta igen,” ler Ulrich.
Innan Ulrich lämnade Africa Mercy, gick han till Dr
Haydon och överlämnade en speciell present… de
gamla käpparna. Tack vare Mercy Ships behöver han
dem inte mer.

BILD: Till höger: Ulrich står rakt efter sin operation på Africa Mercy.
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Så här arbetar Mercy Ships
Fas 1.
Undertecknande av samarbetsavtal
En insats byggd på samarbete ger större effekt. Därför börjar en insats med att
Mercy Ships bygger relationer, lyssnar på och samarbetar med regeringskansli,
hälsovårdsdepartement, andra statliga departement och icke-statliga
välgörenhetsorganisationer i det land man avser att hjälpa. Ett samarbetsavtal, som
också tar hänsyn till WHO:s mål, undertecknas gemensamt.

Fas 2.
Bedömning av behov
I steg två analyseras den lokala hälsovårdens behov för att klargöra vilket stöd som kan göra
mest nytta. Ett team från Mercy Ships utvärderar den kirurgiska kapaciteten. Man bedömer
också hamnen och säkerhetsläget och skapar kontakter med viktiga parter. Därefter
kommer ett annat team som ytterligare ökar insatsens effektivitet genom att i detalj
förbereda för fartygets ankomst.

Fas 3.
Fartyget på plats
Mercy Ships fartyg ligger i värdnationens hamn i tio månader. Under den tiden ges,
utan kostnad, operationer, andra behandlingar och tandvård till tusentals människor.
Dessutom utbildar man lokal medicinsk personal, renoverar lokala vårdanläggningar,
med mera.

Fas 4.
Utbildning och support
Representanter från Mercy Ships återvänder en tid efter att fartyget har lämnat
landet. De levererar ytterligare utbildning och också support i hantering av de
problem som sjukvårdspersonalen stött på när de börjat använda sig av sin nya
kunskap och utrustning.

Fas 5.
Utvärdering
Ett team återvänder och följer upp hur fartygets insats har påverkat patienter och
sjukvårdspersonal. Man studerar också hur de förbättringar som gjorts på sjukhus och
kliniker upprätthålls. Lärdomarna används sedan i planeringen av framtida insatser.
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BILD: Mercy Ships Country
Engagement Plan (CEP).

Fas 1.

Undertecknande av
samarbetsavtal

Fas 5.

Fas 2.

Utvärdering

Bedömning av behov

Fas 4.

Utbildning och
support

Siffror från the Lancet Commission on Global Surgery visar att
fler än 17 miljoner människor mister livet varje år på grund
av brist på kirurgisk vård. Det är tre gånger fler än antalet
människor som dör av HIV, malaria och tbc sammanlagt.
Behovet av en markant ökning av kirurgisk kapacitet och
utbildning i utvecklingsländer är akut. Mercy Ships siktar
på att stärka den egna kapaciteten när det gäller att utföra
operationer, utbilda lokal medicinsk personal och öka
medvetandet om behovet och effekten av ökad kirurgisk
vård i dessa länder.
I de länder som Mercy Ships tjänar, vilka alla återfinns
på den lägsta tredjedelen av FN:s Human Development Index,
är tillgången till säker kirurgi, när den behövs och som
människor har råd med, extremt begränsad. Människor lider
och dör av sjukdomar orsakade av fattigdom som enkelt kan
botas med kirurgiska ingrepp.
För att motverka sjukdomar orsakade av fattigdom
arbetar Mercy Ships i tre steg:

Fas 3.

Fartyget på plats

1.
2.

Medicinsk vård och kirurgi till lokal befolkning
Utbildning av och mentorskap för lokal medicinsk
personal
3. Förbättring av lokal infrastruktur (byggnader och
utrustning) för hälsovård
Mercy Ships använder en femårig partnerskapsmodell
som anpassas till varje land som organisationen hjälper.
Organisationen bygger relationer med regering och
hälsovårdsmyndigheter i landet, i syfte att utforma insatsen
efter varje lands unika behov. Mercy Ships fokuserar inte
bara på de akuta behoven, utan arbetar också för att
långsiktigt förstärka landets hälsosystem. Målet är att
hantera de faktorer som ligger bakom en ojämlik sjukvård –
inte bara konsekvenserna.
Under 2018 arbetade därför Mercy Ships i fem länder.
Sjukhusfartyget var på plats i Kamerun och i Guinea,
medan andra delar av organisationen var aktiva i Benin,
Senegal och Liberia.
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BENIN

Fas 5. Benin

Utvärdering
Under tio månader 2016/17 låg Africa Mercy i staden
Cotonou i Benin. Volontärerna ombord utförde 1
957 operationer på 1 793 patienter och gav 15 109
tandvårdsbehandlingar. Dessutom utbildade och
vägledde de 1 962 sjukvårdsanställda, vilket gav de lokala
myndigheterna en bra grund att bygga vidare på.
I samarbetsavtalet ingår att 12-24 månader efter avslutat
projekt återkommer ett team från Mercy Ships för att
utvärdera och lära av insatsen. Så också i Benin. Teamet
bedömer resultatet av de insatser som gjorts i syfte att öka
den lokala vårdkapaciteten och gör en noggrann utvärdering
av den långsiktiga effekten av projektet, bland annat genom
att identifiera eventuella externa variabler som kan påverka
resultatet negativt eller positivt. Uppföljningen ska leda
till att Mercy Ships ständigt ökar sin positiva påverkan och
lämnar efter sig ett bestående resultat som gör skillnad.
Rapporten från Benin sammanställs fortfarande när
detta skrivs men ett tydligt resultat är att WHO:s checklista
för säker kirurgi, som lärdes ut av Mercy Ships i Benin, har
använts mycket vilket är en framgång i sig och har påverkat
resultaten.

Samverkande tillväxt
Den 1 juli 2017 öppnade Mercy Ships ett Afrikakontor i
Cotonou i Benin under ledning av Dr Pierre M’Pele. Kontoret
är organisationens första i västra Afrika och understryker
Mercy Ships engagemang i denna världsdel och dess folk. Dr
M’Pele kom närmast från en tjänst som WHO-representant i
fyra länder (inklusive Benin) mellan 2007 och 2016. Han har
också arbetat som internationell konsult för UNDP (FN), IFRC
(International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies), USA:s regering och USAID, WHO och UNICEF.
Sedan öppnandet har Afrikakontoret fokuserat på
att bygga relationer. Dr M’Pele och hans team har också
arbetat med att skapa samarbetsavtal, att följa upp avtal
med länder och regionala nyckelpartner och med att stötta
uppföljningen av fartygets vistelse i Benin.
Teamet kommer att fortsätta att arbeta med att stärka
samarbeten i Afrika och att förhandla fram nya avtal.
Afrikakontoret ska också se till att Mercy Ships erfarenheter
i Afrika sprids till både offentliga, privata och NGOverksamheter – en förutsättning för ett gemensamt fortsatt
arbete mot sjukdomar orsakade av fattigdom.

Utvärderingen i Benin inkluderar följande områden:
 Användning och underhåll av projektmaterial och donerad
utrustning
 Om deltagare som utbildats i syfte att öka vårdkapaciteten
sprider kunskap och utbildning till andra
 Hur utbildningen har påverkat det dagliga arbetet och
personalens liv
 Hur utbildningen har påverkat sjukhuset i stort
 Deltagarnas rekommendationer för förbättringar och annan
feedback gällande utbildningen (efter två år)
 Förslag på hur utvärderingen kan förbättras
Denna rapport kommer efter avslutad undersökning att ligga till
grund för framtida arbete och fortsatt ökade förbättringar.
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Miracle's berättelse

Benin’s första – och enda –
plastikkirurg
Som tolvåring såg Dr Fifonsi Odry Agbessi en kvinna med
brännskador orsakade av syra. Hennes hud hade smält
ihop och klämde fast hakan mot bröstet. ”Det fanns inte en
enda plastikkirurg i Benin som kunde hjälpa henne”, säger
Dr Agbessi. ”Hennes tillstånd påverkade mig så mycket att
det avgjorde mitt yrkesval.”
I Västafrika har läkare sällan möjlighet att få avancerad
utbildning, prova ny teknologi eller samarbeta med
experter inom sitt specialområde. Av den anledningen är
det många medicinskt utbildade som lämnar landet för att
studera utomlands. Ett stort antal av dem återvänder inte
vilket bidrar till kontinentens ”brain drain”.
Under Mercy Ships insats i Benin tog Dr Agbessi, Benins
enda resurs inom rekonstruktiv plastikkirurgi, tillfället i
akt att arbeta tillsammans med Mercy Ships kirurger i mer
än 90 mentortimmar. Genom att utbilda lokala kirurger
och övrig sjukvårdspersonal, arbetar Mercy Ships för att
förbättra medicinsk och kirurgisk vård i de länder som
organisationen verkar i, vilket gör stor skillnad.
Målet är att vård och läkning ska fortsätta långt efter att
fartyget har lämnat hamnen.

Ett mirakel för Miracle
Miracle, två år, föddes i Benin med ett förvridet ben som
gjorde mycket ont. Lokala läkare kunde inte göra någonting
för den lilla flickan. Under sina två första år försökte Miracle
att gå som de andra barnen. Hon var mycket bestämd och
målmedveten men trots det misslyckades hennes försök
hela tiden.
Det var när Miracles mamma sålde bröd på marknaden
som hon uppfattade orden ”ortopedisk kirurgi” och ”Mercy
Ships” från en radio i närheten. Hon lyssnade uppmärksamt
i bruset av alla människor och försökte ta in vad som sas.
Hennes böner för dottern hade besvarats - Africa Mercy
skulle komma till Benin.
När Miracle vaknade upp efter operationen var hennes
ben gipsat. De följande dagarna var kämpiga för Miracle
men hon var envis och uppmuntrades av sin mamma och av
sjuksköterskor och terapeuter på Mercy Ships.
Till slut togs gipset av och till Miracles glädje var hennes
ben nu rakt och hon och hennes mamma kunde återvända
hem med tro på en ljusare framtid.

BILD: Nedan: Dr Fifonsi Odry Agbessi

Benin – De senaste siffrorna
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KAMERUN

Fas 4. Kamerun

Utbildning och support
I fas fyra återvänder representanter från Mercy Ships för
att erbjuda utbildning och support i hantering av de problem
som sjukvårdspersonalen stött på när de börjat använda sig
av sin nya kunskap och utrustning.
Den 3 juli 2018 lämnade Africa Mercy Douala i Kamerun
efter tio månaders hårt arbete. Här utfördes 2 746
operationer som förändrade livet för 2 508 patienter och
deras familjer.
Över 36 000 personer screenades av Mercy Ships
experter och lokal personal. Statistiken nedan visar
fördelningen av de olika operationer som gjordes
under insatsen.
Dessutom utförde Mercy Ships tandvårdsteam 20 886
behandlingar på 9 220 patienter. Förutom att Mercy Ships
volontärer gav medicinsk hjälp på plats i Kamerun, så
arbetade de också intensivt med att utbilda och stötta lokal
medicinsk personal i syfte att göra det möjligt för dem att
fortsätta arbetet efter att fartyget lämnat hamn.

Teamet som korrigerade Ponsetis klumpfot utförde 447
behandlingar som förändrade livet för 24 patienter. Varje
klumpfotspatient genomgår ett flertal behandlingar vilket
innebär att man slipper använda invasiv kirurgi.
1 564 personer fick ny kunskap inom olika specialiteter.
784 av dessa fick utbildning om WHO:s checklista för säker
kirurgi
Mercy Ships renoverade också tre anläggningar på
två sjukhus i Kamerun: Central Laquintinie Hospital och
Nylon District Hospital. Här byggdes en tandvårdsklinik, en
medicinteknisk verkstad och ett HOPE-center vilka användes
av Mercy Ships när sjukhusfartyget var på plats. De
renoverade anläggningarna har nu återlämnats till de lokala
hälsovårdsmyndigheterna och är en del av Mercy Ships
långsiktiga påverkan och nytta.
BILD: Nedan vänster: Posenti före operationen. Nedan höger: Sjuksköterska och
patient firar vid Obstretic Fistula Dress Cerenomi.

Kamerun – De senaste siffrorna
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Yayas berättelse

Ett stöd som varar:
Utbildning inom medicinteknik
I Väst- och Centralafrika är det brist på medicinteknisk
utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning
till röntgenapparater, och den som finns är ofta i dåligt
skick. Att utrustningen finns är avgörande för alla sjukhus,
men den måste också fungera. Därför har Mercy Ships
samarbetat med Medical Aid International för att hitta
kreativa och långvariga lösningar på problemen.
I Kamerun höll Mercy Ships och Medical Aid International
två åttaveckors kurser i hur man underhåller och reparerar
medicinsk utrustning för 23 deltagare från nio sjukhus.
Deltagarna fick också lära sig att utbilda andra, i syfte
att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna
att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt
lands välfärd.
Modern utrustning donerades också till de lokala
sjukhusen, liksom en renoverad medicinteknisk verkstad
som kommer att användas av hälsovårdsministeriet.
Deltagarna får två års support efter kursen. ”Jag
har verkligen uppskattat utbildningen. Den är väldigt
praktiskt, de säkerställer att man vet vad man gör och hur
verktygen fungerar. De tar sig tid att lära ut grunderna.”
säger Salomon Kodna Kwete, medicinsk tekniker på ett
sjukhus i Kamerun.

Yayas förvandling

BILD: Nedan: Utbildning för lokal vårdpersonal – ett långsiktigt stöd till de
länder Mercy Ships besöker.

För åtta år sedan noterade Yaya knölen som så
småningom skulle bli en livshotande tumör. Den växte
aggressivt och bredde ut sig över hennes ansikte. För varje
år som gick blev det allt svårare för Yaya att äta och tala och
med tiden så skulle tumören påverka hennes förmåga att
andas och därmed döda henne.
Moonira, Yayas nioåriga dotter, kunde inte komma ihåg
sin mamma utan den stora tumören. Yaya kämpade men
i en region där vården är minimal misslyckades hon i sina
försök att få en operation. Hon vägrade ändå att ge upp.
Hon kämpade för sig själv, för sin man och, mest av allt,
för Moonira. Till slut kom hennes räddning i form av ett
flytande sjukhus.
Efter att tumören avlägsnats och Yaya börjat återhämta
sig, fick hon ny energi! Hon var så lycklig över att få känna
sig vacker och glad och kunna återvända hem till sin familj
och visa dem sin förvandling, När hennes man såg henne
för första gången efter operationen var hans glädje påtaglig;
"Du har blivit så vacker!”, sa han.
Under månaderna ombord på Africa Mercy hade Yaya
en enda tanke i huvudet - att få återförenas med sin dotter.
Hon höll ut i alla år för sin dotters skull och nu kan de glädjas
och skapa nya minnen tillsammans.

mercyships.se | 15

GUINEA

Fas 3. Guinea

Fartyget på plats

Guinea – De senaste siffrorna
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Efter två års samverkan, relationsbyggande och
med ett påskrivet avtal samt genomförd bedömning av
vårdbehoven kunde Africa Mercy den 11 augusti 2018 lägga
till i Conakry i Guinea. Uppdraget är att leverera medicinsk
vård till många akut behövande och att stärka kapaciteten i
det lokala vårdsystemet.
Detta är Mercy Ships femte besök i Guinea. Här planerar
man att under de tio månader fartyget är på plats utföra
fler än 2 500 operationer och ge vård till mer än 8 000
patienter. Mercy Ships kommer också att utbilda och stötta
hundratals lokalt hälso- och sjukvårdsanställda så att de,
med ny kunskap och kompetens, kan leverera förbättrad
vård också långt efter det att Africa Mercy har seglat vidare
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till nästa hamn.
När halva tiden gått har Mercy Ships volontärer i Guinea
utfört över 1 000 operationer vilket har förändrat fler än
1 080 liv.
Mercy Ships har också behandlat fler än 3 700
tandvårdspatienter i Guinea och 728 personer har
deltagit i vård- och mentorutbildning. Två byggnader har
renoverats; en vid Gamal University som ska fungera som
tandvårdsklinik och en på Boulbinet Health Center som blir
ett HOPE-center.
Africa Mercy stannar i Conakry till juni 2019.
BILD: Ovan: Isatu, maxillofacial patient efter operation.
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Samorys berättelse

Ny syn på mental ohälsa
I april 2018 återvände Mercy Ships Mental Health
Programme till Guinea. I stora delar av Afrika är mental
ohälsa ett missförstått sjukdomstillstånd som ofta ses som
något övernaturligt. De sjuka får inte den vård de behöver
och de blir ofta utstötta eller till och med fängslade eller
fastkedjade vid en sjukhussäng.
Mercy Ships utbildningsprogram för mental hälsa
lanserades i Liberia 2007 på begäran av den liberiska
regeringen efter det 14 år långa inbördeskriget. Då fanns
endast en psykiatriker och en psykolog att tillgå för hela
befolkningen. Förutom det generella behovet av psykisk
vård så mådde många invånare då känslomässigt dåligt på
grund av upplevelser under kriget.
Sedan 2007 har Mercy Ships mentalvårdsteam
besökt över tio länder. Organisationen erbjuder
mentalvårdsutbildning enligt WHO:s Mental Health GAPs
utbildningsprogram. Mercy Ships utbildar lokal personal
i att upptäcka patienter med mental ohälsa på ett tidigt
stadium och att ge behandling långt ut i sjukvårdssystemet.
Det senare ökar inte bara tillgängligheten till vården utan är
också mycket kostnadseffektivt.
Mentalvårdsteamet besöker ofta länder innan Africa
Mercy anländer och de återvänder också några gånger för
att följa upp och erbjuda vidareutbildning.
BILD: På denna sida: Samory före och efter operationen.

Samorys förvandling
För Samory började det med tandvärk. Hans dröm var
att bli lärare i matematik, men efter fyra år med tandvärk
krossades drömmen; tandvärken hade blivit en tumör.
Samory visste att det inte fanns mycket hopp. Han
bodde på landsbygden och där fanns ingen medicinsk
hjälp. Hans mamma försökte behandla hans tumör med
traditionella botemedel, men till ingen nytta. "Det värsta
var att veta att det bara skulle bli värre, eftersom det inte
fanns något vi kunde göra," säger Samory.
För varje dag som gick gjorde det mer ont. Samory
bestämde sig för att resa till huvudstaden för att söka hjälp,
trots att han visste att han inte hade råd.
Framme i Conakry fick han den goda nyhet han så
desperat behövde; ett fartyg som utförde kostnadsfria
operationer hade anlänt!
Tack vare sitt mod, sin starka vilja och säker och gratis
kirurgi ombord på Africa Mercy, väcktes Samorys drömmar
till liv igen. "Jag ser fram emot att återuppta mina studier
så att jag kan bli matematiklärare, precis som jag ville innan
smärtan började", säger Samory. "Livet är bra igen!"
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Fas 2. Senegal

Bedömning av behov
I september 2017 undertecknades ett
samarbetsavtal. Samma månad påbörjades
bedömningen av Senegals mest akuta vårdbehov
och av vårdens infrastruktur. Man planerade
också Mercy Ships logistik och de operativa
förberedelserna på fastlandet och i hamnen i Dakar.
Utformningen av Mercy Ships insats i Senegal har
inkluderat möten med viktiga intressenter i landets
regering liksom med medicinska företrädare och
representanter från WHO.
I augusti 2018 godkändes den kirurgiska
planen liksom kärnan i Mercy Ships medicinska
utbildningsprogram. När detta skrivs fokuserar man
på att säkra tillsättningen av volontärer på insatsens
nyckelpositioner.

Fas 1. Liberia

Undertecknande av
samarbetsavtal
Den 9 oktober 2018 undertecknade Mercy
Ships ett samarbetsavtal med republiken Liberias
regering som innebär livsomvandlande sjukvård för
landets invånare. Africa Mercy planerar att tillbringa
tio månader i Monrovia 2020/21.
Undertecknandet av avtalet är början på en
utvärderingsprocess och en bedömning av Liberias
hälsovårdsbehov som utförs av Mercy Ships och
Liberias regering.
Mercy Ships verksamhetsmodell fastställs nu
tillsammans med de viktigaste intressenterna
och efter en period av bedömningar vidtar sedan
schemaläggning av operationerna på fartyget
2020/21.

BILD: Nedan: Lokal personal tränas i att behandla klumpfot.

”Mercy Ships har bidragit med
fantastiska resurser till vår
sjukvård. Det är otroligt, jag
har inte ord att beskriva det
vi har upplevt. Vi arbetar med
att utveckla vår sjukvård och är
tacksamma både för utbildning
och resurser från Mercy Ships
och för den genuina omtanke om
våra medborgares välbefinnande
som de visar.”

Dr Wilhelmina Jallah,
Liberias hälsominister
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FAKTA

Sedan 1978...
har Mercy Ships tillhandahållit tjänster och material i utvecklingsländer
till ett värde av över 1,2 miljarder kronor.
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påverkade liv

genomförda projekt för
samhällsutveckling

Det nya sjukhusfartyget
Mercy Ships nya sjukhusfartyg, Global Mercy, byggs nu i Kina.
Det kommer att mer än fördubbla Mercy Ships kapacitet
att leverera medicinsk vård. Samtidigt ökar potentialen
för projekt inom kapacitetsutveckling. Fartyget, som är på
37 000 GRT, får tolv däck, sex operationssalar, fler än 190
sjukvårdsbäddar samt hytter för en besättning på mer än
640 personer. Målet är att Global Mercy skall vara i full drift
tillsammans med Africa Mercy under 2021.
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Fem miljarder
människor saknar
tillgång till säker
kirurgi som de har
råd med.

Världshälsoorganisationen
(WHO) i samarbete med
Mercy Ships
Den 28 augusti 2018 undertecknade Mercy Ships
och Världshälsoorganisationen (WHO) Region Afrika
ett samarbetsavtal med målet att förbättra och öka
tillgängligheten till kirurgi och anestesi i Afrika. I avtalet
ingår att bygga upp sjukvårdspersonalens egna möjligheter
att stärka den lokala infrastrukturen för kirurgisk vård.
Avtalet undertecknades av WHO:s chef för Region
Afrika, Dr Matshidiso Moeti, och Dr Peter Linz, Mercy Ships
International Chief Medical Officer. Chefen för Mercy Ships
Afrikakontor, Dr Pierre M’Pele, medverkade också.
I diskussionerna pekade Mercy Ships och WHO på de
skillnader som existerar i tillgängligheten till säker kirurgi
som människor kan nå när de behöver den och som de har
råd med. Man underströk att det handlar om att ingen skall
glömmas bort.
Förhoppningen är att detta formella samarbete
med WHO blir en hörnsten i arbetet med att bygga upp
tillgången på kirurgisk vård i Afrika.
Avtalet berör en mängd aktiviteter. Man vill bland annat
förstärka hälsovårdssystemen och bygga upp personalens
kapacitet genom att erbjuda tekniskt stöd i integreringen
av kirurgi, obstetrik och anestesi i de nationella
hälsovårdsplanerna. Avtalet inkluderar också bidrag
till utvecklingen av hälsovårdssystemens infrastruktur,
material till sjukhus och kliniker, samt dokumentering och
spridning av de bästa metoderna för att förbättra den
kirurgiska vårdkvalitén.
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Utvärdering av kirurgins
verkan
Mercy Ships deltar i forskningsprojekt som
ska stärka den egna kunskapen, förbättra
projektplaneringen och ge bättre underlag för
att belägga verkan av organisationens arbete.
Forskningsresultaten ska spridas till andra aktörer i
hälsovårdssektorn med målet att stärka samarbetet i
utvecklingsarbetet.
Siffror från Lancet-kommissionen visar att fem
miljarder människor saknar tillgång till säker kirurgi.
Nästa steg i arbetet med att göra säker kirurgi
tillgänglig för fler, är att få fram kvalitativa verktyg för
utvärdering av kirurgin och dess påverkan. Mercy Ships
vill ta ledningen i detta arbete.
2018 inleddes därför ett nytt samarbete med
Harvard Medical School och Massachusetts Eye
and Ear Infirmery. Målet är att utveckla objektiva,
skalbara, säkra och repeterbara verktyg och
processer som ska användas för att utvärdera både
Mercy Ships direkta medicinska insatser och de
kapacitetsbyggande projekten.
Ambitionen är också att få fram metoder som
inte bara förbättrar välgörenhetsorganisationers
utvärderingar av kirurgi utan också kan vara ett
stöd för utvecklingsländerna i deras arbete med
utvärderingar och förbättringar av kvalitet och
kapacitet inom kirurgi.
Kombinationen av förbättrade utvärderingsmetoder
och utvidgningen av Mercy Ships flotta stärker
organisationens möjligheter att förverkliga visionen
om väl fungerande hälsovårdssystem i afrikanska
länder; system som innebär kvalitativ kirurgi och
anestesi som människor har råd med. För att nå dit
krävs också att offentliga och privata aktörer och
välgörenhetsorganisationer inom hälsovårdssektorn
tar sig an dessa utmaningar tillsammans.

BILD: Nationella kirurger använder WHO's checklista för säker kirurgi.
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Mercy Ships volontärmodell
Varje år rekryteras ungefär 1 000 volontärer från ett
40-tal länder för att fylla de drygt 400 besättningsrollerna
ombord på Africa Mercy. Förutom den medicinska
personalen består besättningen också av professionella
medarbetare inom sjöfart, it, restaurang, administration
och ett flertal andra områden. Var och en behövs för att
fartyget ska vara rustat för sitt uppdrag.
Mercy Ships volontärer bidrar till driftskostnaderna
genom att betala en månatlig avgift för kost och logi.
De arbetar oavlönat och står själva för resa och andra
omkostnader för tiden ombord. Många finansierar
sin tjänst genom gåvor från vänner och familj. Detta,
tillsammans med gåvor av sjukvårdsmateriel med mera,
innebär att varje krona som doneras till Mercy Ships räcker
till insatser till ett värde av fem gånger så mycket.
Så kostar det till exempel bara drygt 8 400 kronor för
Mercy Ships att genom allmän kirurgi totalt förvandla
en persons liv i Kamerun. Det kan jämföras med
kostnaden för en dags intensivvård på ett sjukhus i

Sverige som uppgår till cirka 22 000 kronor. För ungefär
en tredjedel av den kostnaden får en patient hos Mercy
Ships inte bara det kirurgiska ingreppet utan också vård
före och efter operationen, de initiala diagnostiserande
undersökningarna, patienttransporter med mera - allt med
en standard som är jämförbar med svenska förhållanden.
Under insatsen i Kamerun 2017/18 uppgick
volontärernas bidrag, i form av avgifter och gratis arbete, till
50 % av Mercy Ships totala kostnad.

Mercy Ships insats i
Kamerun 2017/18
Allmänna kostnader		
Materiella gåvor			
Volontärernas tid och kunnande

77,0 miljoner kr
30,8 miljoner kr
128,0 miljoner kr

Summa: 			

235,8 miljoner kr

BILD: Ovan: Avdelningssköterskan Lauren leker med Marie, en ung
patient ombord på Africa Mercy.
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Årsredovisning
Styrelsen för Mercy Ships Sverige
Insamlingsstiftelse 802424-9396, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018

BILD: Fanta efter att hon opererat bort en 4,5 kg tumör från
underamen.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Mercy Ships Internationella organisation har etablerat
marknadskontor i 16 länder för att mobilisera personal
och ekonomiska resurser att användas för att driva sin
verksamhet med sjukhusfartyg. Mercy Ships Sverige är
ett av dessa marknadskontor som drivs i formen av en
insamlingsstiftelse.
Mercy Ships sjukhusfartyg används för att rädda och
förvandla liv för utsatta grupper av människor som en
konsekvens av fattigdom och brist på sjukvård, framförallt
i Västafrika. Allt arbete sker i samarbete med myndigheter
i de länder som Mercy Ships besöker och det långsiktiga
målet är att hjälpa länderna att öka och bygga sin egna
medicinska kapacitet. Detta sker genom att utbilda
och träna lokal medicinsk personal parallellt med att
ge gratis operationer och medicinsk vård under tiden
sjukhusfartyget finns på plats i landet.
Mercy Ships Sverige lnsamlingsstiftelse (MSSE)
mobiliserar både ekonomiska resurser och volontärer som
tjänstgör på sjukhusfartyget. Mercy Ships Sverige har sitt
säte i Göteborg.
Väsentliga händelser under året
MSSE har under 2018 bidragit till verksamheten på
sjukhusfartyget Africa Mercy med att ge medicinsk hjälp till
människor i Kamerun och Guinea inom dessa områden  Ögonoperationer
 Tandvård och tandhälsa

BILD: Ovan: Mercy före och efter operationen av hennes ansiktstumör som
genomfördes på Africa Mercy.

 Kvinnors hälsa (obstetrisk fistel)
 Ortopedisk kirurgi
 Käk- och munoperationer (tumörer)
 Läpp- och gomspalt operationer
 Allmän kirurgi
Dessutom har MSSE bidragit till:
 Kapacitetsutveckling genom utbildning och mentorskap
av lokal medicinsk personal
 Driftkostnader för sjukhusfartyget
Under 2018 har insamling och antal gåvogivare från
Sverige ökat väsentligt och därmed vårt bidrag till arbetet
som utförts på sjukhusfartyget Africa Mercy (se nyckeltal).
Ökningen i insamling (11,1 miljoner kronor jämfört
med 4,6 miljoner kronor för 2017) har framförallt skett
genom ett New Donor Acquisition (NDA) program. Detta
program har finansierats från Mercy Ships internationella
organisation med medel avsett för utveckling av de lokala
marknadskontoren.
Grunden i NDA programmet, som genomförs
tillsammans med ett företag som varit en partner till
Mercy Ships Holland under många år, är stora postala
utskick till nya ("kalla") kontakter. Detta har skett genom
flera kampanjer under 2018 och responsen har varit över
förväntan. Uppföljning har skett genom ett program i flera
steg där syftet är att bygga en relation till nya givare. Som
en del av detta programmet kontaktas också nya givare och
erbjuds att bli månadsgivare genom autogiro.
Resultat och utfall i programmet har hela tiden
överträffat förväntningarna och därmed har också det
långsiktiga målet för 2021, på en årlig insamling på 10
miljoner kr, redan överträffats under 2018(!).
Den stora ökningen av givare och gåvor har inneburit
ett behov av att öka och säkerställa en organisation
med nödvändiga resurser och kompetens. Under 2018
har MSSE ökat den anställda personalstyrka från 1,25
heltidsekvivalenter (FTE) till 2,5 FTE. Mercy Ships är en
organisation som alltid använder och är beroende av
engagerade frivilligarbetare (volontärer). Under 2018 har i
genomsnitt 6 deltidsarbetande volontärer jobbat på eller
för kontoret inom olika uppgifter. Till detta kommer också
professionella pro-bono tjänster och en styrelse som
jobbar utan ersättning.
Förutom framgång och utveckling av vårt
insamlingsresultat har MSSE också under 2018 belönats
med ett pris från FRII som Årets Insamlare 2017 inom
kategorin Bästa Företagssamarbete. En stor ära och mycket
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uppmuntrande. Motivering till priset är ett partnerskap
med Stena Line som utvecklats till att skapa stort värde för
båda parter. Stena Line har ökat kännedomen av Mercy
Ships genom olika kampanjer. En av dessa kampanjer
under 2018 var Round Up for Charity kampanjen. Under
2018 startade också ett volontärprogram där Stena Lines
anställda kan söka och bli antagna till att tjänstgöra som
volontärer på Africa Mercy. Ett mycket lyckat samarbete
som skapar engagemang hos de anställda på Stena Line
och ger Mercy Ships professionella volontärer bland annat
Ändamål
Besättningsstöd

inom marintekniska positioner som många gånger är
svåra att fylla.
Nyckeltal och fördelning till ändamålet
Mercy Ships Sverige samlade in 11,1 miljoner kronor under
2018 och har under året använt totalt 9,3 miljoner kronor till
ändamålet vilket ger ett nyckeltal på 84%.
Fördelning till ändamålet under 2018, 2017, 2016 och 2015.

2018

2017

2016

2015

287 851

369 320

334 250

354 660

349 660

62 450

366 664

385 308

7 716 241

2 681 126

2 565 890

878 052

934 841

575 055

392 488

374 775

9 288 594

3 687 951

3 659 292

1 992 775

Allmän kirurgi
Barnsjukvård
Kvinnors hälsa
Ögonsjukvård
Ansiktsoperationer
Övrig kirurgi
Övriga programkostnader/Där det bäst behövs
Mobilisera volontärer
Total

BILD: Ovan: Mercy före och efter operationen av hennes ansiktstumör som
genomfördes på Africa Mercy.
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Den svenska verksamheten har för 2018 bidragit med 8.354 tkr och för 2017 med 3.113 tkr till Mercy Ships internationellt.
Flerårsöversikt (tkr)
Verksamhetsintäkter

2018

2017

2016

2015

2014

11 166

4 580

4 341

2 855

1 581

84

80

84

70

63

Ändamålskostnader i %
Förändring av eget kapital
Balanserat
kapital

Årets
resultat

Ingående balans

28 689

25 843

Disposition av föregående
års resultat

25 843

-25 843

Årets resultat
Utgående balans

145 876
54 532

145 876

Framtida utveckling
Mercy Ships har idag ETT sjukhusfartyg i drift, vilket är
Africa Mercy. Inom ca 2 år kommer organisationen ha två
sjukhusfartyg som båda kommer att verka i Afrika. Detta
ökar betydligt behovet av ekonomiska medel till program
och driftkostnader men också mer än en fördubbling av
behovet av volontärer som tjänstgör inom sina yrken på
sjukhusfartygen. Behovet av marintekniska och allmänna
yrken/positioner är lika viktiga som medicinsk personal för
att sjukhusfartygen skall kunna utföra sin verksamhet.
Under 2018 tjänstgjorde 16 volontärer från Sverige i
Kamerun och Guinea. Målsättning är att bidra med 50
volontärer årligen från Sverige inom perioden för vår
strategiska marknadsplan för 2019- 2023. Det finns ett ökat
intresse från potentiella volontärer i Sverige och under
2018 har MSSE ökade resurser för stöd och mobilisering av
volontärer till sjukhusfartygen. Samtidigt har MSSE byggt
och erhållit goda kontakter med företag inom sjöfart i
Sverige under de senaste åren. Det finns en stor potential
att utveckla ytterligare partnerskap där företag inom den
marina industrin i Sverige kan bidra med volontärer på
Mercy Ships sjukhusfartyg på tekniska positioner.
Ett fokus på förvaltning och fortsatt utveckling av den
nya och mycket större givarbasen är väsentlig för framtida
utveckling. Inom den strategiska marknadsplanen för

perioden 2019-2023 har MSSE målet att nå 20 miljoner kr i
insamling 2023. Detta kommer att ske genom fortsättning
av NDA programmet under 2019 och 2020 men också
utveckling och investeringar i framförallt digitala kanaler
och medier. Att söka medel från stiftelser, Postkodlotteriet
och ev. SIDA är också viktiga bidrag i vår strategiska
marknadsplan för 2019-2023.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat-och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
Förvaltning
MSSEs styrelse är ytterst ansvarig och fattar beslut
om frågor övergripande för verksamhet, strategi och
budget. Styrelsen utser en valberedning med uppgift att
förbereda val av ledamöter och presidium till styrelsen
enligt beslutad arbetsordning för valberedningen.
Styrelsen består också alltid av en utsedd representant
från Mercy Ships Internationella organisation (MSO).
Under 2018 sammanträdde styrelsen vid åtta tillfällen.
MSSE styrelse har under året utgjorts av: Ola Sterwin
(ordförande), Annelie Enochson (vice ordförande), BengtÅke Gellerstedt (kassör), Ingemar Claesson, Anneli Persson,
Patrik Bergström (avgick nov 2018 - representant för MSO),
Madelene Andersson (avgick nov 2018) , Per-Erik Wärme (ny
från nov 2018) och Erling Natvig (ny från nov 2018
- representant för MSO).

BILD: På denna sida: Läpp- och gomspaltspatienten Israel före och efter
hans operation.
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Mercy Ships Sverige lnsamlingsstiftelse
Org. nr: 802424-9396

Göteborg den

-i-l/5

2019

Ingemar Claesson

,/zv-4/d � Per-Erik Wärme

�
Bengt-Ake Gellerstedt

Erling Natvig

Min revisions rättelse har lämnats den 7,._ ( /

S -2019

Auktoriserad revisor

Sida 10 av 10
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Styrelse & revisonsbyrå
Ordförande
Ola Sterwin
Vice ordförande
Annelie Enochson
Styrelseledamot
Bengt-Åke Gellerstedt
Ingemar Claesson
Erling Natvig
Anneli Persson
Per-Erik Wärme
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Revisonsbyrå
Moore Stephens Ranby AB
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Org. nr: 556523-1593

BILD: Ovan: Gamai leker på däck 7 i samband med hennes rehabilitering efter
plastikkirurgi av hennes brännskador.
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Vi är mycket tacksamma för våra företagspartners och samarbeten med
företag och organisationer. Vår erfarenhet är att vi kan skapa värde för båda
parter genom samarbete och engagemang för Mercy Ships arbete.

FOTOGRAF: Johanna Lingaas Türk

Ett exempel är vårt samarbete med
Stena Line som vi tillsammans med Stena
Line fick pris för som bästa Årets Insamlare
i kategorin Företagssamarbete av FRII,
Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråd
under 2018.
I detta samarbete har både personal och
kunder engagerats för Mercy Ships arbete,
vilket skapar mening och värde. Stena Line
har också underlättat för anställda att
engagera sig som volontärer för Mercy Ships
vilket bidrar med kompetens och resurser
i yrkeskategorier som för Mercy Ships ofta
är svårt att fylla. Det betyder mycket att
Stena Line både uppmuntrar och skapar
förutsättningar för besättningspersonal att
göra en insats för Mercy Ships samtidigt
som det skapar en möjlighet för anställda på
Stena Line att göra skillnad för människors
liv och få en unik erfarenhet.

Mercy Ships partners
Mercy Ships Sverige är tacksamma
för stöd och samarbete med alla
samarbetspartners.
Mercy Ships Sverige vill speciellt nämna dessa
samarbetspartners :
Concordia Maritime
Consilium Marine & Safety
Godby Shipping AB
Rederi AB Gotland
Plyhm Kommunikation
Sirius Shipping
Sjöfartens Dag, Mariehamn
Stena Bulk
Stena Line
Stena RoRo
Wica Cold AB
Wisby Tankers

Mercy Ships Sverige vill också tacka dessa
samarbetspartners :
Andrahandsbutiken 7an, Mellerud
CRC medical AB
Erikshjälpen Pingstkyrkan Second Hand, Vänersborg
Evangeliska Frikyrkan Second Hand, Örebro
Floda Second Hand
Föreningen Lindome Second Hand
Gotland Tankers
Gärdhem Second Hand
Hotell Royal i Göteborg
Klova Second Hand
Kyrkornas Second Hand, Mariestad
Mulles Loppis i Degerfors
Mötesplatsen Café och Second Hand, Horred
Navix Maritime Chartering
P Filipsson Fastigheter AB
Pingstkyrkans Second Hand Norrtälje
Tojos Plast
Västkustkyrkan Second Hand, Strömstad

BILD: Ovan: Birgitta Wallström, Stena Line och Tomas Fransson, Mercy Ships,
vid prisutdelning på FRII.
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Vad kan du göra
Mercy Ships arbete hade inte varit möjligt utan generositeten
från givare och volontärer.
För dig som vill vara med och bidra till Mercy Ships fortsatta livsförvandlande och
samhällsutvecklande insatser finns ett flertal alternativ:

Bli månadsgivare
Ge en regelbunden gåva via autogiro till Mercy Ships.
Besök www.mercyships.se eller ring oss på
031-77 66 936.

Stöd oss

Stöd Mercy Ships som välgörenhetspartner via din
arbetsplats, förening eller organisation.

Engagera dig

Kom ihåg oss

Delta eller håll ett eget event till förmån för Mercy
Ships i din förening, arbetsplats eller kyrka.
Maila till info@mercyships.se

Inkludera Mercy Ships i ditt testamente.
Besök www.mercyships.se för mer information.

Starta insamling på Facebook

Volontär

Nu kan du enkelt skapa en egen insamling för Mercy
Ships Sverige via Facebook. Varför inte använda nästa
högtidsdag till att förändra framtiden för utsatta
människor. Besök Mercy Ships Sverige på Facebook.

Åk ut, vi behöver volontärer. Är det du , eller
någon du känner? Besök www.mercyships.se
för mer information.

Följ oss på
Följ oss på sociala medier och se vad du kan göra: mercyshipssverige
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"Du gör det möjligt för många av
våra invånare att leva igen, att
bli en del av samhället på ett
normalt sätt – de är inte längre
ett föremål för medlidande,
inte längre tystade av sitt
handikapp, behöver inte längre
skämmas över sitt tillstånd. Vi
är så tacksamma."
Ellen Johnson Sirleaf,
President, Liberia

Stort tack
Tack till dig; gåvogivare, samarbetspartner,
medarbetare och supporter till Mercy Ships. Du gör det
möjligt för våra professionella volontärer att
utföra gratis livsförvandlande vård och ge hopp till så
många människor. Tack, för vad du har gjort och vad du
kommer att göra.
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Mercy Ships Sverige
Box 7008 | 402 31 Göteborg
+46 (0)31 77 66 936 | info@mercyships.se
www.mercyships.se
Organisationsnummer: 802424-9396
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