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Mission 
Med Jesus som förebild kommer 

Mercy Ships med hopp och 

läkedom till världens fattiga.

Vårt uppdrag i Sverige 
Att göra Mercy Ships känt, samla in 

pengar och rekrytera volontärer till 

sjukhusfartygen.

Vision 
Mercy Ships använder sitt 

sjukhusfartyg till att förvandla liv 

och skapa långsiktig förändring.

Mission
Vision
Uppdrag

Långvarig förändring
Sedan 1990 har Mercy 
Ships haft fokus på länder 
i subsahariska Afrika, där 
nästan 93% av befolkningen 
saknar tillgång till säker 
kirurgi som de har råd med. 
Under dessa år har Mercy 
Ships genomfört 47 insatser 
i 13 olika länder, de flesta i 
de lägst utvecklade länderna 
i världen enligt FN:s Human 
Development Index (HDI).
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Kära vänner, 

Detta år har varit historiskt annorlunda än något år 
vi tidigare upplevt. De globala effekterna av COVID-   
19 har påverkat oss alla och belyst betydelsen av 
sjukvård som aldrig förr. 

Hopp och läkedom som förmedlas genom våra 
sjukhusfartyg har varit Mercy Ships uppdrag i mer 
än 40 år – med ett särskilt fokus på de som behöver 
det allra mest, ’den nedre miljarden’ som ekonomen 
Paul Collier använder som term för den EN miljard 
människor som lever i låg- och medelinkomstländer. 
En stor del av dessa människor hittar vi i 
subsahariska Afrika.

Mercy Ships fokuserar sin insats på individer som 
behöver kirurgiska operationer samtidigt som vi 
stärker och utvecklar den lokala sjukvården i de 
länder vi samarbetar med. Tack vare ett trofast 
stöd från vänner och samarbetspartners som du, 
har människor med smärtsamma och vanställande 
sjukdomar kunnat få den läkedom som de desperat 
behövt, och som många fler väntar på att få.

Vi tror att, tillsammans med de länder vi samarbetar 
med, det är möjligt att göra skillnad för många 
tusen människor, inte bara kortsiktigt utan också 
för årtionden framöver! När vi nu lanserar vårt nya 
sjukhusfartyg, Global Mercy, mer än fördubblar vi 
kapaciteten att ge gratis kirurgisk vård, överföra 
kunskap och öka den lokala medicinska kapaciteten.  

Vi hoppas att du vill läsa om allt det vi uppnått under 
2020, och att du blir inspirerad av berättelserna från 
de som fått sina liv förändrade för alltid. När vi sätter 
kurs inför det nya året vill vi säga tack till dig och vår 
familj av partners, understödjare och volontärer, 
som ger av sin tid och resurser för att ge hopp och 
läkedom till de som behöver det allra mest. Vi skulle 
inte kunna förvandla liv utan dig!

Med Jesus som förebild.

Mercy Ships fokuserar sin insats på 
individer som behöver kirurgiska 
operationer samtidigt som vi stärker 
och utvecklar den lokala sjukvården i 
de länder vi samarbetar med.

Don Stephens
Grundare av Mercy Ships
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Det gör intryck att se ’före och efter bilder’ av människor 
som har fått en livsförvandlande operation på Africa 
Mercy. Men även om den fysiska skillnaden är stor, är 
det ingenting mot den stora förändringen som väntar 
hemma. För många är operationen starten på ett nytt 
liv, med socialt deltagande och möjlighet till arbete.

Snart får vi ett nytt sjukhusfartyg som skall bistå Africa 
Mercy i det viktiga arbetet på en kontinent med stora 
behov. Global Mercy är mycket större, och för första 
gången skall Mercy Ships ha två stora sjukhusfartyg i 
drift samtidigt. Att vi har nått hit är ett mirakel. Ser vi på 
resultat av vår insamling de senaste åren är det svårt 
att inte bli rörd. Den stora ökningen betyder att väldigt 
många fler kommer att få förvandlade liv. 

Vi har fått många nya givare i Sverige under de senaste 
åren och under 2020 har vi också sett att många 
både ökar sitt givande och tänker på Mercy Ships i 
sina testamenten. Vi är mycket tacksamma för detta 
förtroende men också ödmjuka inför uppgiften att 
förvalta våra medel på bästa sätt. Det är fantastiskt att 
Sverige kan får betyda så mycket för en organisation 
som driver världens största sjukhusfartyg

Till dig som är en av många stöttepelare, vill jag ta till 
vara på tillfället och säga tack. Det är hedrande att få 
förvalta andra människors pengar, det är en glädje att 
kunna konstatera att vi med de insamlade pengarna får 
göra en stor skillnad.
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Vi stänger kapitlet <2020> med tacksamhet! 
Tacksamma för att ett krävande år ligger bakom 
oss, och tacksamma för allt det positiva vi varit 
med om under 2020. För 2020 blev året då våra 
givare tänkte längre än att bara se till sina egna 
behov. Trots osäkerhet, isolering och många 
obesvarade frågor visar våra givare sig från sin 
bästa sida! Förmågan från våra givare i Sverige 
sträcker sig långt utanför våra gränser. När 
pandemin drabbar oss i mars är responsen och 
viljan att hjälpa de allra fattigaste stor och direkt. 
Både trofasta och helt nya givare bidrog långt 
över förväntan! 

Som en konsekvens av pandemin tvingades 
tyvärr Africa Mercy lämna Senegal innan vår 
insats var avslutad. Vi har fortsatt vårt arbete 
på fastlandet och på distans med utbildning, 
kunskapsöverföring och i direkt stöd under 
pandemin. Detta innebär att vi mer än någonsin 
utfört vårt arbete i tätt samarbete med lokala 
partners och med ny teknik som exempelvis 
videokonferenser. Vi har lärt oss nya sätt och 
utvecklat vårt arbete. Detta kommer vi att ta 
med och använda också när pandemin är över. 
Parallellt med detta utvecklas Mercy Ships 
internationella strategi för att än mer stärka  

den lokala hälsovården i de länder vi samarbetar 
med. I linje med den nya strategin, och med 
anledning av begränsningar under pandemin, 
ser vi att vårt arbete med tandläkar- och 
tandsköterskeskolan på Gamal Dental University 
i Guinea, verkligen tagit fart under 2020. Du kan 
läsa mer om detta i årsrapporten.

2020 kunde vi markera att det är 42 år sedan 
Mercy Ships startade sitt arbete. Vi har nu verkat 
i Afrika i 30 år och bidragit till utbildning och 
medicinsk vård. Vi är tacksamma för att 2020 ligger 
bakom oss, och vi ser fram emot 2021. Under detta 
kommer leverans ske av vårt nya sjukhusfartyg 
Global Mercy som mer än fördubblar vår kapacitet 
att hjälpa människor som är i stort behov av vår 
hjälp. Stort tack för att du varit med oss under 
2020 och tack för att du fortsätter stödja vårt 
viktiga arbete under 2021.

Hälsningar,

Hälsning från Sverigechefen

Tomas Fransson 
Sverigechef
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Varför vi gör vad vi gör
Siffror från the Lancet Commission on Global Surgery visar att fler 
än 16,9 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/aids, tuberkulos och malaria sammanlagt. 

Dessutom lever miljarder människor med kronisk smärta, drabbas 
av ekonomisk katastrof och social utstötthet på grund av skador, 
sjukdomar och missbildningar som hade kunnat rättats till med kirurgi. 
Det finns ett akut behov av markant ökad kirurgisk kapacitet och 
utbildning i utvecklingsländerna. Det är akut brist på kirurgisk vård.

Mercy Ships är en trosbaserad internationell välgörenhetsorganisation 
på kristen grund som via sina sjukhusfartyg erbjuder gratis 
livsförvandlande sjukvård till människor i desperat behov av hjälp. 
Samtidigt verkar Mercy Ships också för att långsiktigt förbättra och 
utveckla sjukvården i länderna som besöks.

Fartyg är det mest effektiva sättet att ta ett modernt sjukhus till 
regioner där tillgången till rent vatten, elektricitet och medicinska 
anläggningar är begränsad eller obefintlig. Istället för att försöka bygga 
de anläggningar som behövs för att genomföra livsförvandlande 
operationer runt om i världen, kan vi tillhandahålla ett säkert, 
stabilt och fullt utrustat sjukhusfartyg, för att utföra tusentals 
livsförvandlande operationer och behandlingar till människor i desperat 
behov av hjälp.

Hur vi arbetar
Det är akut 
brist på 
kirurgisk 
vård. 

Våra sjukhusfartyg

Mercy Ships arbetar med att stärka värdlandets egna kapac-
itet när det gäller att utföra operationer och utbilda lokal 
medicinsk personal. Det är därför vi fokuserar på medicinsk 
kapacitetsuppbyggnad (MCB) i allt vi gör. 

Africa Mercy

Global MercyTM

Fakta om Africa Mercy:
 5 operationsrum
  80 vårdplatser 
inklusive:  uppvak, 
intensivvård och 
vårdavdelningar
  Djupgående 6,0 m
  Längd 152 m
  Bredd 23,7 m
  Tonnage brt 16 572

Fakta om Global Mercy:
  6 operationsrum
  102 akuta vårdplatser
  7 intensivvårdsplatser
  90 egenvårdssängar
  Djupgående 6,1 m
  Längd 174 m
  Bredd 28,6 m
  Tonnage brt 37 000
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Att förse 450 volontärer 
och 65 patienter med mat 
ombord på Africa Mercy 

varje dag är hårt arbete. 
Kocken Serge Nzembele  
(från Demokratiska 
republiken Kongo) och 
hans team ser till att alla 
blir mätta och glada.

“Min passion och glädje 
är att servera mat till vårt 
härliga och fantastiska 
gäng ombord.”

”När jag växte upp i 
Kamerun undrade jag 
hur jag kunde tjäna 
Afrikas folk. Jag blev 
en del av besättningen 
på Africa Mercy i 
december 2017. Mitt 
ansvar är att underhålla 
luftkonditionerings-
enheterna, syrgasen 
till sjukhuset, system-
underhåll och VVS. Jag är 
glad över att vara en del 
av driftsteamet.”

Serge Nzembele

Ngamdamon Harrison
 Tita

Våra fartyg bemannas av volontärer från mer än 60 länder. I 
genomsnitt deltar över 1 300 volontärer i vårt arbete varje år. Varje 
volontär står för sina egna resekostnader till fartyget samt betalar en 
månadsavgift som täcker mat, husrum och personliga utgifter. På så 
sätt räcker gåvorna som ges till verksamheten mycket längre.

När fartygen ligger i hamn rekryteras medarbetare från afrikanska 
länder för att hjälpa till att utföra våra projekt. Patienter och program 
drar nytta av dessa lokala volontärers erfarenhet och färdigheter, och 
några går vidare och blir en del av besättningen på heltid.

Under 2020 mötte Mercy Ships de utmanande omständigheterna 

och anpassade vår modell för att stödja besättningen. Detta innebar 

bland annat slopade besättningsavgifter och att Mercy Ships tog sig an 

resekostnaderna för de i besättningen som behövde åka hem från fartyget 

på grund av COVID-19.

Vår besättning



MERCY SHIPS  |  DET ÄR BAR A BÖRJAN

8  |   Årsrapport 2020

Insats i Senegal 
2019–2020
Insatsen i Senegal var av stor betydelse för 
Mercy Ships. Det var första gången som vi kom 
tillbaka till Senegal sedan vi var där 1994. Trots 
att vår insats fick avslutas i förtid på grund av 
COVID-19, så gjordes stora framsteg under de 8 
månader vi var i Dakar. Faktum är att vi nådde, 
eller överträffade, våra uppsatta mål för denna 
insats. I mer än 30 år har Mercy Ships verkat i 
Afrika. Mercy Ships var där före pandemin, vi är 
där under pandemin och kommer med din hjälp, 
säkerligen att vara där långt efter.

Följande diagram visar det statistik från vår insats 
i Senegal.

Antal patienter 
som opererats

427  
(33%) 
Barn 858  

(67%) 
Vuxna 

6,8
läkare per 100 000 
invånare i  Senegal

30
vårdplatser per 100 000 

invånare i  Senegal 

1
tandläkare per 100 000 

invånare i  Senegal
(Källa: Världsbanken)

Totalt 1 407 operationer
Fördelat på följande områden:

531  
(41%) 

Kvinnor 754  
(59%) 
Män 

 Ögonkirurgi 543

 Mun- och käk- 
 operationer 353

 Allmänna 237 

 Rekonstruktiv  
 plastikkirurgi  158

 Ortopediska 116
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87 deltagare har fått personlig handledning

Sjuksköterskor 37 (42%)

Kirurger 12 (14%)

Anestesi 2 (2%)

Barnsjukvård 6 (7%)

Brännskador 17 (20%)

Klumpfot 5 (6%)

Läpp-käk-gomspalt  8 (9%)

1 199 deltagare har utbildats inom hälso- och sjukvård

Fördelat på följande område:

Vi på Mercy Ships har blivit kallade att 
stärka det lokala hälsovårdssystemet 
i de länder vi verkar. För att skapa en 
långvarig förändring erbjuder vi flera 
utbildningar och kurser inom säker 
kirurgi och effektiv vård till lokal hälso- 
och sjukvårdspersonal. Våra många 
utbildningar och kurser genomförs 
inom ett helhetskoncept som kallas 
”Partner Unit Mentoring Program” 
(PUMP). Många av våra deltagare 
fortsätter att dela med sig av sin 
kunskap till sina lokala kollegor. Detta 
innebär att färdigheterna delas vidare i 
generation efter generation. 

Fördelat på följande områden:

Sammanlagt har mer än 55 300 timmar 
ägnats åt utbildning och handledning 
av lokal hälso- och sjukvårdspersonal.

Säker kirurgi 455

Primärt traumaomhändertagande 126

Grundläggande smärtbehandling 109

Palliativ vård 80

Anestesi i samband med förlossning 64

Barnsjukvård 60

Ögonsjukvård 60

Steriliseringsteknik 57

Barnanestesi 54

Grundläggande kirurgisk teknik 53 

Näringslära och ekologiskt jordbruk 35

Klumpfot 19

Biomedicin 18

Allmän anestesi 9
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Ler mot framtiden
I västvärlden skulle en gomspalt upptäckas 
redan i magen, genom ultraljud, och sedan vara 
åtgärdad innan barnet blivit sex månader. I 
utvecklingsländer där miljoner människor saknar 
sjukvård är situationen väldigt annorlunda. 

Att födas med gomspalt är inte bara vanställande 
utan också livshotande. Om en nyfödd inte kan äta 
riktigt kan åkomman bli dödlig, trots mammans 
desperata försök att ge mat. Överlever bebisen 
möter den sedan en livstid av hån och utanförskap. 

Det positiva är att gom- och läppspalt kan 
åtgärdas genom en enkel operation. Följande 
berättelser handlar om några av de patienter vi 
kunnat hjälpa detta år tack vare våra vänner och 
samarbetspartners. 

“ Nu tackar jag Gud och Mercy Ships 
för vad de har gjort. Jag är väldigt 
glad. Tack!”  
Mamadou, Mariamas pappa 

Mariamas berättelse

Mariama var en livlig och frisk 7 månaders 
bebis, men med en allvarlig läpp- och gomspalt 
som begränsade hennes leende. Gomspalten 
påverkade både hennes läppar och näsa, vilket 
gjorde det svårt för henne att äta och hennes 
föräldrar var väldigt oroliga över hennes framtid. 

Eftersom barnsjukvård med möjlighet att 
behandla Mariamas tillstånd inte fanns tillgänglig 
nära familjens hem så hänvisade den lokala 
doktorn till Senegals huvudstad, dit de åkte med 
hopp om läkedom. Det var här de hörde talas om 
ett sjukhusfartyg som kunde hjälpa deras dotter. 

Kort därefter fick Mariama en operation ombord 
på Africa Mercy som återställde hennes ansikte. 
Efter operationen stannade Mariama och hennes 
familj på HOPE CENTER, där mamman lärde sig 
vikten av rätt kost för barns tillväxt, samt att 
tillaga näringsrik välling. Nu är Mariama tillbaka i 
sin by med sin familj, frisk och glad! 

Ovan: Mariama efter sin operation
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Awas berättelse

Awa hade levt 42 år tyngd av sin läppspalt, vilket 
gjorde det svårt för henne att äta, och att le var 
nästintill omöjligt. Hennes familj älskade och 
värnade om henne, men andra hade svårt att 
förbise hennes defekta mun, och retade henne 
eller stirrade på henne. Skammen som Awa kände 
började knäcka henne, men utan tillgång till säker 
kirurgi som hon kunde ha råd med oroade sig Awa 
för att aldrig få leva ett liv utan sin börda. Då hörde 
hon talas om Mercy Ships. 

Tack vare en gratis operation ombord på Africa 
Mercy, kunde Awa äntligen le smärtfritt för första 
gången i sitt liv. När hennes make mötte henne 
efter operationen, kände han först inte igen 
henne! Nu är Awas framtid ljusare än någonsin. 

”Vi är så glada att se hur Awa kryar på 
sig efter sin operation. Jag kände inte 
igen henne när jag först såg henne!”   
Aliou, Awas make

Biranes berättelse

Unga Birane drabbades av läppspalt från 
födseln. Även om 5-åringens positiva natur 
gjorde honom stark, oroade sig familjen för 
att han aldrig skulle se ut som sina jämnåriga 
på grund av sin åkomma. En enkel operation 
skulle lösa detta problem, men familjen hade 
varken råd eller tillgång till säker kirurgi. Detta 
förändrades när Africa Mercy lade till i Senegal.

Snart hade Birane beviljats en operation och 
hans mormor åkte med honom till fartyget, där 
hon fick se med sina egna ögon effekten av hopp 
och läkedom. ”Jag är så glad att se mitt barnbarn 
le,” sa hon. Tack vare en kostnadsfri operation, är 
Birane full av hopp inför framtiden!

”Jag är så glad att se mitt barnbarn le.” 
Biranes mormor och vårdnadshavare

Ovan: Awa före hennes operation

Ovan: Birane efter sin operation.
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COVID-19 Respons

Maj
Fler online-kurser startar.  
Teamet inom psykisk hälsa 
håller kurser för kollegor i 
Liberia, Togo, Benin, Kongo, DR 
Kongo och Kamerun.

Infraröda termometrar 
doneras till Togo.

Mars
120 000 USD doneras till 
Senegals COVID-19 hjälpfond, 
för att kunna hjälpa vård-
personal i kampen mot 
viruset. 

April
Stöd och mentorskap till 
afrikanska kollegor görs om för 
att kunna utföras på distans, 
via internet. Specialkurser 
om krishantering läggs till i 
kursutbudet.

Skyddsutrusningsdonation till 
Benin, Liberia, Sierra Leone och 
Madagaskar. 

Att stödja Afrikas återuppbyggnad 

Trots den globala pandemin har vi 
varit fast beslutna om att stödja våra 
afrikanska partners.

I juni 2020 donerade Mercy Ships mer än 80 
000 personliga skyddsutrusningsartiklar (PPE), 
till ett värde av 151 000 USD. Operationshättor, 
munskydd, ögonskydd, skyddshandskar, infraröda 

Världen förändrades under förra året. Som 
så många andra, fick vi anpassa oss efter nya 
förutsättningar för att kunna fortsätta vårt 
transformativa arbete i Afrika. När COVID-19 
började överbelasta den västerländska 
sjukvården var vi fortfarande fast beslutna om 
att stödja våra afrikanska partners i kampen 
mot smittspridningen.

termometrar mm. levererades till Benin, Liberia, 
Madagaskar, Togo, Sierra Leone, Kongo och Gana. 

Utöver att donera pengar och utrusning till våra 
afrikanska partners gjorde vi snabbt om många av 
våra kurser till distanskurser och adderade nya som 
specifikt inriktade sig på att hjälpa vårdpersonal i 
Afrika att hantera COVID-19.
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Juni
Personlig skyddsutrustning 
doneras till Demokratiska 
Republiken Kongo. Mercy Ships 
är sedan länge partner med 
nationen och har renoverat 
flertalet sjukvårdsanläggningar 
vid tidigare insatser. 

Dr Agbessi (till höger), ger 
högklassig utbildning kring 
infektionsbegränsande 
åtgärder i Benin, samtidigt 
delas ansiktsskydd och 
hygienartiklar ut. 

Över 9 000 personliga 
skyddsartiklar levereras till 
hälsoministeriet i Ghana av 
Mercy Ships President Rosa 
Whitaker. 

Juli
Personlig skyddsutrustning 
doneras till Benins 
utbildningssjukhus. Det är vid 
detta sjukhus som Dr Agbessi 
arbetar, som landets första 
rekonstruktiv plastikkirurg

Africa Mercy förbereds och fylls på för att återvända 
till Afrika. COVID-19 har allvarliga effekter på 
sjukvårdsystemet i Afrika. Vi fortsätter att färdigställa vårt 
andra fartyg Global Mercy för att kunna ha ännu större 
kapacitet att hjälpa Afrika återhämta sig och återuppbygga.

”Pandemin sprider sig fortfarande i Afrika och de åtgärder 
som görs för att minska påföljderna bör stärkas. För att 
kunna möta den pågående spridningen på ett effektivt 
sätt behöver Afrika hjälp. Det är därför som Mercy Ships 
engagerar sig i  Stop COVID-19 Initiative in Africa.”  
 

Dr Pierre M’Pele, chef för Mercy Ships Afrikakontor i Benin

2021

210 250 skyddshandskar   
124 100 ansiktsmasker 
226 250 hättor   
223 450 skoskydd  
4 950 operationsrockar   
4 950 visir  
188 000 skyddsförkläde  
80 infraröda termometrar  
29 600 skyddsglasögon 

Skyddutrustning till ett 
värde av 151 000 USD 
donerades till Senegals 
hjälpfond för COVID-19.

1 miljon personliga 
skyddsutrustnings- 
artiklar (PPE)  
donerade till 11  
afrikanska nationer 

Framtiden
Vi är fast beslutna 

om att hjälpa 

det ansträngda 

och försvagade 

hälsovårdssystemet 

i Afrika. Genom 

mentorskap och 

distansutbildningar 

fortsätter vi att stödja 

våra partnerländer.
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Medicinsk 
kapacitetsuppbyggnad 
är grunden för verklig, 
hållbar förändring. 
Genom detta 
program får afrikansk 
vårdpersonal verktygen 
de behöver för att ge 
sjukvård och omvårdnad 
till sin egen befolkning.

Genom att sprida kunskapen vi har till medicinska specialister lokalt 
får de större möjlighet att själva utveckla vården i sitt land långt 
efter att vi lämnat. COVID-19, social distansering och nedstängningar 
gjorde att Africa Mercy blev tvungen att lämna Afrika för underhåll 
tidigare än beräknat. Men det betyder inte att vi slutat stödja och 
utbilda lokala sjukvårdare. Vi gjorde snabbt om våra mentorskap- 
och träningsprogram till distansutbildning via internet. Vi har till och 
med ökat utbudet av kurser genom ett helt nytt e-learning program; 
E-MCB (Electronic medical capacaty building).

I april 2020 lanserade Mercy Ships en preliminär sexveckorskurs för 
sjuksköterskor och läkare som hanterar COVID-19 krisen. Deltagarna 
i varje utbildningsgrupp fick bygga på sin kompetens kring att 
identifiera och hantera kritiskt sjuka patienter, i synnerhet dem med 
COVID-19 relaterade symptom. De fick också lära sig att använda 
personliga mentala hälsostrategier för att förhindra utbrändhet 
under krisen.

Under veckan som särskilt uppmärksammade psykiska hälsofrågor 
(Mental Health Awareness Week) lanserade Mercy Ships den 
första i raden av online-utbildningar i grundläggande säkerhet och 
välmående. Dessa erbjuds på både franska och engelska och visar 
på åtagandet vi har gentemot våra västafrikanska kollegor och 
partners som nu möter COVID-19.

Ett nytt sätt att göra 
saker på: E-MCB

Medicinsk  
kapacitets- 
uppbyggnad (MCB)

Gamal Abdel  
Nasser  
Universitetets   
Tandklinik 
2020 Översikt 

 9,300+ Mentorstimmar för   
  studenter 

 2,742 Tandvårdsbehandling 

 743 Tandvårdsbesök 

 107 Mentorledda    
  studenter

 2,100+ undervisnings- 
  timmar genom  
  e-learing
 196 deltagare i   
  e-learning kurser

E-learning tar 
över scenen
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Specialisterna i dessa utbildningar inkluderade 
arbetare från flera nationer där Mercy Ships 
verkat under sina 30 år i Afrika. Länder 
som Liberia, Togo, Benin, Kongo, Kamerun 
representerades av specialister inom allt från 
psykisk hälsa, hälsoarbete för grupp och samhälle, 
till psykiatrisk vård och sjukhustjänster. 

“Det är nu en avgörande tid för att stödja 
det mentala, känslomässiga och psykiska 
välmåendet hos våra västafrikanska kollegor 
som står i frontlinjen för den nationella 
sjukvårdsberedskapen. Det är viktigt att de vet 
att de inte är ensamma i denna tid då nyheterna 
om viruset skapar oro och rädsla i så många 
delar av världen.” sa Dr Westman, rådgivare inom 
psykisk hälsa. 

På Gamal tandläkarskola I Conkry, Guinea, 
samarbetar vi med World Telehealth initiative. 
Genom en telemedicinsks apparat kopplad till tre 
olika kameror gjorda för bildtagning inuti munnen 
kan tandläkarstudenter i Guinea få kvalitativ 

mentorledd träning på distans av internationella 
specialister. Genom specialkamerorna som 
är kopplade till telemedicinska apparaten kan 
tandspecialisten som deltar vid ingreppet se 
rakt in i munnen på patienten som studenten 
behandlar.

För tandläkaren Dr. Westerduin var allt förberett 
för volontärinsatsen i Guinea när planerna 
hastigt ändades i mars 2020. Nu observerar 
hon istället Guineanska studenter från sitt hem 
i Nederländerna på veckorna, med hjälp av den 
telemedicinska utrustningen. Och på fredagarna 
håller hon föreläsningar på distans där hon 
adresserar de kunskapsgap hon observerat under 
veckan som gått. 

Tandvårdsspecialister från hela världen kan 
tryggt guida tandläkarstudenter genom den 
telemedicinska utrustningen. Den, tillsammans 
med Mercy Ships handledare, kommer stanna 
kvar i Guinea. Så även om fartyget kommer 
och går kan nya tandläkare få stödet de 
behöver av internationella specialister för 
att lära och utvecklas. Det distansanpassade 
mentorsprogrammet bygger upp den lokala 
kapaciteten och skapar förutsättningar att möta 
de långsiktiga behoven, trots COVID-19. 

Tack vare tekniska lösningar har vi 
snabbt kunnat anpassa oss efter krisen 
och säkerställt att vi kan fortsätta stöd-
ja våra lokala kollegor och partners. 
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Professor Oumar Raphiou Diallo
In 1998, maxillofacial surgeon, Dr. Oumar 
Raphiou Diallo, took part in the Mercy Ships MCB 
programme and was mentored by the Chief 
Medical Officer onboard the Africa Mercy, Dr. Gary 
Parker. Quickly, Dr. Parker recognised Dr. Diallo’s 
determination and heart to serve those in need 
and knew that the mentoring he received would be 
used for the betterment of the Guinean people.  

Dr. Diallo specialised in cleft lip/palate repair and 
continued to learn and train with Mercy Ships 
medical volunteers during our numerous visits 
back to Conakry, Guinea.  

The fruit of Dr Diallo’s labours and dedication to 
the people of his home country was evident during 
the Africa Mercy’s most recent visit to Guinea in 
2018-2019. 

Normally, Mercy Ships would find hundreds of cleft 
lip/palate patients seeking help; however, out of 
6,000 screened patients, only six needed cleft lip/
palate repairs! Through Dr. Diallo’s tremendous 
work and the combination of efforts by NGO’s in 
the country over the years, the number of cleft lip/
palate cases have dropped dramatically in Guinea.

Just as he had received training from Mercy 
Ships, Dr. Diallo sought a way to provide training 
for Guinean healthcare professionals. In 2018, 
he asked Mercy Ships to partner with him in 
strengthening the training of dental surgeons in 
Guinea. More qualified surgeons would allow for 
the correct management of complicated dental 
procedures. With more trained dental surgeons, 
earlier diagnosis of tumours, facial cellulitis, noma, 
and other life-threatening conditions could be 
made, saving many more lives.  

In partnership with Dr. Diallo and the Gamal 
Abdel Nasser University in Conakry, Mercy Ships 
renovated a site and created a highly operational 
dental school. Former Mercy Ships Lead Dentist, 

Dr Diallo’s efforts have had a massive 
impact on the number of cleft lip 
patients in Guinea. 

English
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Dr. David Ugai, remained in Guinea and, 
along with the dental program team has been 
providing high-quality dental training.  

Dr. Diallo has a passion for his nation of Guinea 
and believes in the potential of its people. By 
providing specialised surgical care and finding 
ways for Guinean healthcare professionals 
to receive further education, he is working 
towards strengthening Guinea’s overall 
healthcare system. 

Every year Mercy Ships trains and mentors 
hundreds of healthcare professionals. Through 
our medical capacity building programmes 
and partnerships with African healthcare 
professionals and nations, we are working 
together to tackle the surgery crisis.  

Through empowering local healthcare 
professionals and local healthcare systems to 
care for  their own populations, Mercy Ships 
and our partners are laying the foundations for 
sustainable, holistic change.  

While our ships are in a host nation’s port, our 
volunteer crew perform thousands of free 
lifesaving and life-changing surgical procedures 
for people in desperate need. While there, we also 
train and mentor local healthcare professionals 
to give them the skills they need to succeed, 
including how to pass on their new knowledge to 
others. Mercy Ships also renovates local facilities, 
donating brand new medical equipment and the 
premises to the nation’s healthcare system.  

In Guinea, the dental school leadership expressed 
their need for a dedicated space for student 
training. Previous dental students graduated 
without proper clinical experience — a vital aspect 
for practical education and training, decreasing 
their ability to successfully enter the workforce. 
University leadership had plans to renovate the 
dental school but were unable to procure funding. 
After a proposal from the dental school, Mercy 
Ships agreed to renovate and equip the first floor 
of the dental school.

Before the renovation, dental 
students graduated without practical 
experience.

Laying the 
foundations for 
change

English
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The amazing nations and people that make up the continent of Africa 
currently carry the bulk of the world’s poverty and disability burden. 
In fact, 93% of Paul Collier’s “bottom billion” in terms of healthcare 
outcomes live in sub-Saharan Africa.

We believe change is best affected through deep partnerships and 
collaboration. Our Africa Bureau in Benin, established in 2016 and led by 
Dr. Pierre M’Pele, develops and strengthens relationships in the African 
nations with whom we partner and seeks to build new ones.

During the pandemic, our tireless team in the Africa Bureau was on the 
ground supporting our partners and African healthcare professionals. 
In this very tough context, the Africa Bureau has been the heartbeat of 
Africa for Mercy Ships.

In Africa, Mercy Ships can work towards the most effective change 
where the need is greatest. Together with our partners and supporters, 
we are striving to work ourselves out of a job by helping to strengthen 
and rebuild weak healthcare systems, train and mentor local healthcare 
professionals, and provide life-changing and lifesaving surgeries. 

Dr. Pierre M’Pelé has 
worked in various 
African countries as 
a representative of 
the WHO, and is an 
expert on epidemics in 
Africa. Since 2017, the 
Congolese physician has 
headed the Mercy Ships 
Africa Bureau.

30 years in Africa
For the last 30 years 
of our 42-year history, 
Mercy Ships has 
been a committed, 
long-term partner to 
Africa. 

Dr Pierre M

’Pelé

English
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For eight months, Alason was Sai’douba’s  
support and legs, caring for his friend and  
carrying him wherever they went.

Above: Sai’douba (right) with Alason, before and after his surgery.

The two-day walk carrying his friend was worth 
every step. After a four-hour surgery from Mercy 
Ships, Sai’douba was on his way to recovery.

There is such strength and need in sub-Saharan Africa — 
a reality epitomized by friends Sai’douba and Alason. 

Sai’douba was horribly burned in an explosion at the 
garage where he worked. He couldn’t get the medical 
care that he needed and as his skin healed, it pulled his 
legs into a permanently bent position, disabling him. 
Sai’douba’s  injuries made him depend entirely on Alason 
to get around.

“When I carry him, he’s a little bit heavy, but no one will 
help him if I don’t help him,” Alason said. “Whenever I 
look at what happened to him, I cry inside my heart.”

Sai’douba’s injuries kept him in constant pain and he was 
wracked with worry for his family.

“Before this accident,” Sai’douba said. “I worked a lot 
and made a little money. I would take that money home 
for my mum to buy food. I know my parents don’t have 
enough money so I’m very scared about it.”

One day, Sai’douba heard about a hospital ship providing 
free surgeries to those in need. Alason carried Sai’douba 
to the ship — a journey which took two days — knowing 
that it was his one chance at finding healing. 

“When I saw him coming out of surgery, I could see his 
legs were straight,” Alason said. “I now have hope he can 
walk again. He’ll be able to do everything for himself.”

Sai’douba began his rehabilitation, and with much practice 
and determination, he was soon walking on his own for 
the first time since the accident.

“I’m so happy! After such a long time I’m walking again!” 
Sai’douba exclaimed. “I feel confident now. After a few 
months, I’ll be able to do everything I used to do. I can 
work, earn money, and provide for my parents!”

Learning to walk — Sai’douba’s story

English
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Dr. Abram Wodomé

Together with Dr. Wodomé, we are  
working towards a day when nations  
can care for their own people and there  
is no longer a need for Mercy Ships. 

Dr. Abram Wodomé is an ophthalmologist 

from Togo. There is an epidemic burden of 

blindness in the nation. Over 30,000 people 

are completely blinded by cataracts and an 

additional 200,000 eyes are in need of cataract 

surgery to prevent blindness. In partnership 

with Mercy Ships, Dr. Wodomé and his team at 

the Clinique Ophtalmologique Lumière Divine 

(COLD) are working to change this. 

“When I was entering practice in 2010, I felt like 

I was barely scratching the surface of the need. 

About 14,000 cataract surgeries were needed 

per year, but only about 2,000 were being 

carried out in the whole nation. I was one of just 

a very few eye surgeons in the country.

“It’s very difficult to practice medicine in a 
developing nation like Togo. There is a lack of 

facilities, a lack of good equipment, and lots of 

very poor patients in great need. It’s hard to 

make a living wage. So, at first, my plan was to do 
the same as many other Togolese doctors: save 

some money, then take my wife and kids and 

move somewhere in the western world.

“In 2010, I was looking for a residency in France 

when I heard about Mercy Ships and their plans 

to train an ophthalmologist to fight against 
cataract blindness in Togo. That’s how I met 

Mercy Ships Ophthalmologist, Dr. Glenn Strauss, 

who became my mentor. I didn’t realize it then, 

English
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The Impact of our 
Partnership

1.  Increased cataract surgeries in Togo 

from 300 to over 1,500 every year.

2.  Clinique Ophtalmologique Lumière 

Divine (COLD) set up. Over 750 cataract 

operations are performed at this modern 

clinic every year. 

3.  Over 30 ophthalmologists from Togo 

and Benin have been trained by Dr 

Wodomé.

Above: Dr Wodomé onboard the Africa Mercy.

but that was the beginning of a long and fruitful 

collaboration with Mercy Ships — a collaboration 

that would change my career and the lives of 

thousands of people.

“It was the first time I had access to advanced 
equipment. The quality of the surgical microscope, 

the teaching materials, and the other working 

equipment was phenomenal. The quality and 

safety requirements were set at such a high level. 

Dr. Strauss and the staff were incredibly motivated, 
even more than I was! My new schedule involved 

treating at least a hundred cataract cases a week. 

In our regular residency program in Togo, the 

maximum you’d serve in a week was three to five 
patients. Here we were talking about 100 patients a 

week for three months! My surgical skills were very 

quickly improved.

“My surgical skills had been incredibly boosted, 

and I had skills to share with others, but that didn’t 

change the environment I was working in. We still 

had inadequate equipment for teaching and we still 

had poor patients who couldn’t afford treatment. 

“Together with Dr. Strauss and Mercy Ships we 

worked on finding solutions to the two major 
problems — the lack of a proper area and 

equipment for surgeries and training, and the 

cost of surgery which was not affordable to the 
majority of patients.”

Mercy Ships donated equipment to help set up 

COLD, and we continue to support the clinic since 

its creation.  

COLD offers treatment to paying and non-paying 
patients. The proceeds from one help fund 

the other as well as support from partners like 

HelpMeSee who provide surgical kits.

With Dr. Wodomé and the nations we partner 

with, we are working towards a day when nations 

can care for their people and there is no need for 

Mercy Ships. 

English
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Välkommen hem!
Maria Ekstrand

Veckan har varit omtumlande och upplyftande. Jag 
anländer till Dakar måndag kväll och blir hämtad 
av Samba, en av Africa Mercys chaufförer. Det ska 
bli spännande att träffa mina vänner igen, jag har 
varit både exalterad och nervös inför detta.  Jag blir 
mött på kajen av en gammal vän, som hjälper mig 
bära upp mina 47,6 kg(!!??) Ovanför landgång står 
nästa vän. I receptionen får jag  mina papper och 
personalkort. Info om möten man måste gå på.

När jag står där kommer de, en efter en, smygandes, 
med sina stora vita leenden. Mina vänner från förra 
gången, som hållit kontakten i 15 månader och 
tydligen räknat veckor och till slut dagar, till vi ska ses 
igen.  Jag tappar helt fokus på informationen. Det blir 
ett enda stort kramkalas och det är ett under att jag 
lyckas hålla tårarna borta för det kan jag knappt nu, 
när jag skriver detta. Det är många, innerliga, varma 
kramar och ingen av oss kan sluta le. Vips så är mina 
väskor på däck 2 i min hytt. Jag låter dem stå, har 
ingen ro att packa upp. Upp på däck 5 och mässen 
och kramandet fortsätter. Man ringer dit andra, 
som väntat på mig. Fler kramar. Tjut. Dansande och 
hoppande. 

Det är ett speciellt ställe. Svårt att beskriva, det måste 
upplevas. Känslan när man inte bara hör Välkommen 

tillbaka, utan även Välkommen HEM! Fler av mina 
vänner som inte är ombord denna gång, skickar 
meddelande också de, Välkommen HEM! Och det 
känns som hemma, även om det inte ÄR som hemma. 

2 veckor senare slå Corona hårt i hela världen, så 
även i min lilla. Inga mer operationer, “min” day crew 
får inte komma till sitt jobb, patienter får åka hem, 
ingen fortsatt service i Senegal. Hann inte med att se 
landet. Vad händer nu? Stannar vi? Seglar vi? Skeppet 
töms på både patienter och besättning. Should i stay 
or should i go now??

Vi har i alla fall toapapper. Än så länge! 

Medan många runt om i världen blir isolerade, 
ensamma och kanske sysslolösa och uttråkade, har vi 
fullt upp här ombord! Vi städar, arbetar, bakar, tränar, 
solar, badar och umgås med 238 andra ombord våran 
speciella isolering och lock down. Anser mig lyckligt 
lottad i kaoset som råder runt om i världen. Kanske 
lite skyddad och ovetande om hur det ser ut “där 
ute”?! Men fortfarande lyckligt lottad med mat, arbete, 
sysselsättning och umgänge. Det är mer eller mindre 
full rulle hela tiden. Hoppas att jag snart får gå av 
skutan och känna fast mark under fötterna.

Ankomst  
Dakar, Senegal  
24 februari 2020

Ovan: Maria Ekstrand omboard på Africa Mercy.
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Nedan: Assane och Ousseynou före och efter 
sina operationer för att räta ut deras ben.

          

Tvillingbröderna Assane och Ousseynou delar mer 
än sina stiliga drag med varandra – båda pojkarna 
har utvecklat ett identiskt medicinskt tillstånd som 
gjort att deras ben böjt sig utåt vid knäna. Det 
gjorde det svårt och smärtsamt att gå eller leka. 
Föräldrarna oroade sig för att det inte skulle finnas 
något de kunde göra för att få deras söner friska, 
eller få stopp på hånen från andra barn.

”Vi kunde inte gömma Assane och Ousseynou”, 
sa deras mamma, Awa. ”Så vi fick leva med att 
människor behandlade dem som underlägsna.”

Sedan fick familjen höra om att Mercy Ships skulle 
komma till Senegal. Familjen reste mer än 32 mil 
till Africa Mercy. Det var det längsta som tvillingarna 
någonsin åkt hemifrån, men också det närmsta 
de varit att kunna bli friska. Awa var lite nervös 

inför alla dessa nya upplevelser, men efter att 
Ousseynou och Assane blivit opererade, var hon 
jätteglad. ”Jag var så lycklig,” sa hon. 

Efter att pojkarnas gips tagits bort, så 
började rehabiliteringen med fysioterapi. Så 
småningom rörde de sig snabbare och med 
mer självförtroende än de hade kunnat göra 
förut. ”Från det att Ousseynou och Assane 
föddes, har jag aldrig sett dem springa,” sa Awa. 
”Operationerna skapade den möjligheten. Detta är 
något som händer bara en gång i livet.” 

Efter en 32 mil lång resa möttes Assane 
och Ousseynou av ett fartyg och ett 
hopp för en bättre framtid.

Dubbel smärta, dubbel glädje  — Assane och Ousseynous berättelse
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Fas 1. Samarbete och utvärdering 
Mercy Ships lyssnar in, bygger relationer 
och samarbetar med presidentens 
kansli, Hälsovårdsdepartementet, andra 
statliga departement samt icke-statliga 
välgörenhetsorganisationer. En insats byggd 
på samarbete har större genomslag. Ett 
förhållningsprotokoll som beskriver åtagandena 
undertecknas. I detta tar man också hänsyn till 
WHO:s målskrivningar.

En undersökning av kapacitetsbehov inom de 
lokala hälsovårdssystemen utförs där man klargör 
var stödet blir effektivast. Teamet utvärderar 
kapaciteten inom kirurgi och stödområden. Man 
undersöker också hamnen och säkerhetsläget 
samt bygger relationer med alla viktiga parter. 
Detta följs upp något senare med ett team som i 
mer detalj förbereder för fartygets ankomst och 
på så sätt ökar effektiviteten av fartygets insats.

Fas 2. Fartygets insats  
Mercy Ships fartyg ligger i värdnationens hamn i 10 
månader. Under den tiden erbjuder man operationer 
och tandvård utan kostnad för patienten. Samtidigt 
utbildar man lokal sjuk-och hälsovårdspersonal, 
renoverar anläggningar med mera.  

Fas 3. Utbildning och stöd  
Projektarbetare återvänder och erbjuder ytterligare 
utbildning samt lyssnar in de problem som 
sjukvårdspersonalen brottats med när de börjat 
använda sig av sin nya kunskap och utrustning. De 
ger också uppmuntran och stöd så att man kan 
övervinna svårigheterna.

Ett team återvänder och lyssnar in och analyserar hur 
fartygets insats har förändrat livet för patienterna 
och sjukvårdspersonalen. Man studerar också de 
förbättringar som gjorts inom sjukhus och kliniker för 
att se vad som upprätthållits. Dessa insikter används 
sedan i planeringen av framtida insatser.

FAS 1

SAMARBETE

OCH UTVÄRDERING

FAS 2

FARTYGETS 

INSATS

FAS 3

UTBILDNING

OCH STÖD

Gambia
DR Kongo

Madagaskar
Sierra Leone

Senegal
Africa Mercy 2021

Liberia
Global Mercy 2022

Sierra Leone
Global Mercy 2023

Kamerun
Guinea
Senegal

Mercy Ships Country Engagement 
Plan modell (CEP).
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Vi blickar framåt 
Mercy Ships har arbetat i över 42 år, men de 
senaste 30 åren har vårt arbete fokuserat på 
Afrika. Vi har tjänstgjort på kontinenten långt 
innan den rådande pandemin. Vi var på plats och 
arbetade i Afrika när coronaviruset bröt ut och vi 
kommer vara här långt efter att pandemin är ett 
avlägset minne. 

Just nu förbereder sig båda våra skepp, 
renoverade Africa Mercy, och den helt nya Global 

Mercy, för att segla mot Afrika. Utökandet av 
vår flotta med Global Mercy, världens första 
specialbyggda sjukhusfartyg, möjliggör för dubbelt 
så stor påverkan på kontinenten och att vi kan ha 
fartyg tjänstgöra i två nationer samtidigt. 

Mercy Ships vet att ett samarbetsvänligt och 
holistiskt tillvägagångssätt är nödvändigt för 
att skapa hållbara och långvariga förändringar. 
Mercy Ships har därför arbetat för att stärka och 
utöka våra medicinska utbildningsprogram och 
mentorskapsprogram för de människor som  
vi stödjer. 

Vi ser en framtid där afrikansk medicinsk 
personal har all den utrustning och kunskap och 
utrustning de behöver för att ta hand om sin egen 
befolkning. Grunderna till förändring håller på att 
läggas, och tillsammans kan vi tillhandahålla den 
support och kunskap som behövs för att stärka 
de afrikanska hälsovårdssystemen och avsluta 
den kirurgiska krisen. 

Tillsammans med dig och våra värdnationer kan vi hjälpa till att bygga upp, stärka, 
läka och ge hopp till tusentals människor i nöd som är bosatta i Afrika.

Ovan: Den helt nya Global Mercy
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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 transformera 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 egen 
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 Insamlingsstiftelse (MSSE) 
mobiliserar både ekonomiska resurser och 
volontärer som tjänstgör på sjukhusfartyget. Mercy 
Ships Sverige har sitt säte i Göteborg.  

Väsentliga händelser under året
Året 2020 har varit ett annorlunda år för 
Mercy Ships. COVID-19 pandemin har påverkat 
verksamhet för Mercy Ships liksom för de flesta 
verksamheter och organisationer i världen. Mercy 
Ships insats i Senegal med sjukhusfartyget Africa 

Mercy fick avbrytas i mars 2020. Detta med hänsyn 
till säkerhet och risker både för patienter och 
personal/volontärer på sjukhusfartyget. 

MSSE har under de första månaderna under 2020 
bidragit till verksamheten på sjukhusfartyget Africa 
Mercy med att ge medicinsk hjälp till människor 
och under perioden januari till mars utfördes ca 
800 operationer inom dessa områden -

 » Ögonoperationer
 » Tandvård och tandhälsa
 » Ortopedisk kirurgi
 » Käk- och munoperationer (tumörer)
 » Läpp- och gomspaltoperationer
 » Generell kirurgi

Dessutom har MSSE bidragit till -

 » Kapacitetsutveckling genom utbildning och 
mentorskap av lokal medicinsk personal

 » Driftkostnader för sjukhusfartyget
 
Mercy Ships internationella programverksamhet 
har sedan mars 2020 ställt om och anpassat 
verksamheten efter förutsättningar för COVID-19 
pandemin. Detta har inneburit att MSSE har 
bidragit till flera nya projekt varav några är – 

 » Mercy Ships har under många år etablerat 
relationer med olika partners, inklusive 
hälsoministerier, lokala sjukhus och lokalt 
verkande välgörenhetsorganisationer i hela 

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Mercy Ships Sverige  
Insamlingsstiftelse får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020
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Afrika. COVID-19 pandemin innebär en ny 
utmaning för dessa partners. För att dessa 
partners ska kunna fortsätta sitt arbete har 
Mercy Ships erbjudit sig att tillhandahålla 
personlig skyddsutrustning (PPE) till 
dessa partnerländer, partners och lokala 
organisationer utifrån de behov de har uppgett. 
Leveranser av personlig skyddsutrustning har 
skett under flera tillfällen under 2020 till dessa 
organisationer.

 » Utveckling av koncept för utbildning av lokal 
medicinsk personal över internet kallad 
eLearning. Denna modell och teknik har 
använts under 2020 då utbildningsinsatser inte 
kunnat ske på plats. Modellen med eLearning 
kommer även fortsättningsvis användas för att 
öka kapacitet att genomföra mer utbildning och 
träning inom ramen för vårt stöd för medicinsk 
kapacitetsutveckling i de länder Mercy Ships 
samarbetar med i Afrika.

 
Under 2020 har insamling och antal gåvogivare 
från Sverige fortsatt att öka väsentligt och därmed 
MSSEs bidrag till arbetet som utförts inom Mercy 
Ships internationella arbete (se nyckeltal). 

Ökningen i insamling (27,3 miljoner kronor jämfört 
med 20,8 miljoner kronor för 2019) har framför 
allt skett genom fortsättning av vårt New Donor 
Acquisition (NDA) program. Detta treårsprogram 
har finansierats från Mercy Ships internationella 
organisation med medel avsett för utveckling av  
lokala marknadskontor. 2020 var det sista året med 
ekonomiskt stöd för detta program från Mercy 
Ships internationella organisation till MSSE.

Resultat och utfall i NDA programmet har hela 
tiden överträffat förväntningarna och därmed har 
också tidigare långsiktiga insamlingsmål redan 
överträffats! MSSE har för perioden 2020-2024 
satt nya höga mål för insamling och rekrytering av 
volontärer baserat på denna utvecklingen. 

Den stora ökningen av givare och gåvor har 
inneburit behov av att ytterligare öka och 
säkerställa en organisation med nödvändiga 
resurser och kompetens. Under 2020 har MSSE 
ökat den anställda personalstyrkan från 3,5 
heltidsekvivalenter (FTE) till 4,0 FTE. Mercy 
Ships är en organisation som alltid använder 

och är beroende av engagerade frivilligarbetare 
(volontärer), under 2020 har i genomsnitt fem 
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.

Under 2020 har MSSE ersatt tidigare 
CRM/Insamlingssystem (NGO|PRO®) 
med ett nytt marknadsledande CRM/
Insamlingssystem (Salesforce) anpassat för 
välgörenhetsorganisationer. Salesforce är 
en gemensam IT-lösning för alla Mercy Ships 
marknadskontor och installationen hos MSSE 
har genomförts med medel från Mercy Ships 
internationella organisation. Med detta system 
har MSSE fått ett mycket kraftfullt och effektivt 
systemstöd för fortsatt tillväxt. Systemet ger 
MSSE helt nya möjligheter att följa, registrera 
och analysera all interaktion med våra givare 
och volontärer. I samband med byte av CRM/
Insamlingssystem har också vår hemsida 
uppdaterats. Bl.a. har våra betallösningar för gåvor 
och gåvokort ersatts med nya och effektivare 
lösningar. Även vårt system och leverantör för 
gåvor via Autogiro har bytts ut. Vi tror att alla 
dessa uppgraderingar och förbättringar gör oss väl 
rustade för tillväxt och nya möjligheter för MSSE.

Under 2019 började MSSE med ett nytt koncept 
som vi kallat ’Volontärs-fika’ där alla som visat 
intresse att åka ut som volontärer inom ett 
geografiskt område i Sverige bjuds in till en 
träff på olika orter i Sverige. Under 2020 har vi 
utvecklat detta koncept till ’virtuella’ träffar. Vi har 
genomfört fyra sådana ’virtuella’ träffar med ca 
30-35 deltagare vid de olika tillfällena. Ett mycket 
lyckat koncept som vi kommer fortsätta med även 
efter COVID-19 pandemin.

Vi har även gjort en testamentekampanj under 
2020. Mål med denna kampanj har varit att 
informera våra givare att det också är möjligt 
att testamentera gåvor till Mercy Ships. Gåvor 
från testamenten till organisationer anslutna till 
GivaSverige har ökar markant under senare år. Vi 
har sett ett behov av att synliggöra och berätta 
att det är möjligt att också testamentera till 
Mercy Ships. 
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Nyckeltal och fördelning till ändamålet
Mercy Ships Sverige samlade in 27,3 miljoner 
kronor under 2020 och har under året använt totalt 
20,69 miljoner kronor till ändamålet vilket ger ett 
nyckeltal på 75,7 %. 

Fördelning till ändamålet under 2020, 2019, 2018 
och 2017

Framtida utveckling
Mercy Ships har idag ETT sjukhusfartyg i drift, vilket 
är Africa Mercy. Under 2021 kommer ytterligare 
ett sjukhusfartyg att sättas i drift som också 
kommer att verka i Afrika. Med det nya fartyget 
mer än fördubblas Mercy Ships kapacitet. Med två 
sjukhusfartyg i drift ökar 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 2020 tjänstgjorde 15 volontärer från 
Sverige i Senegal och under perioden av underhåll 
av fartyget på Teneriffa. Målsättning är att öka 
och kunna bidra med 50 volontärer årligen 
från Sverige inom perioden för vår strategiska 

Ändamål 2020 2019 2018 2017

Besättningsstöd 243 610 239 147 287 851 369 320

Allmän kirurgi

73 230 1 661 176 349 660 62 450

Barnsjukvård

Kvinnors hälsa

Ögonsjukvård

Ansiktsoperationer

Övrig kirurgi

Övriga programkostnader/Där 
det bäst behövs

19 112 023 15 621 995 7 716 241 2 681 126

Mobilisera volontärer 1 266 042 1 226 458 934 841 575 055

Total 20 694 905 18 753 776 9 288 594 3 687 951

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetsintäkter 27 331 20 779 11 166 4 580 4 341

Ändamålskostnader i % 75  90 84 80 84 

Balanserat Kapital Årets resultat

Ingående balans 200 408 -102 531

Disposition av föregående års resultat -102 531     102 531

Årets resultat 3 138 757

Utgående balans 97 877                             3 138 757

Den svenska verksamheten har för 2020 bidragit med 19 400 tkr och för 2019 med 17 527 tkr till Mercy 
Ships internationellt.

Förändring av eget kapital
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marknadsplan 2020–2024. Det finns ett ökat 
intresse från potentiella volontärer i Sverige 
och under de senaste åren har MSSE ökat med 
resurser för stöd och mobilisering av volontärer 
till sjukhusfartygen. Samtidigt har MSSE byggt 
och erhållit goda kontakter med företag och 
organisationer inom sjöfart i Sverige. Det finns en 
stor potential att utveckla flera 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 på ca 40 
000 givare är väsentlig för framtida utveckling. Ett 
verktyg är Segmentation Model som MSSE använt 
för att följa och analysera givares utveckling. En 
stor andel av våra nya givare har snabbt blivit 
trogna givare vilket är mycket glädjande. 

MSSE har för avsikt att öka antalet givare också 
genom digitala kanaler och sociala medier. Under 
2020 har två kampanjer gjorts på facebook, en 
testkampanj under våren och en större kampanj 
under slutet av året. Vi har lärt oss mycket genom 
att genomföra dessa kampanjer. Vi kommer 
fortsätta utveckla denna typ av kampanj på sociala 
medier under 2021 och framåt. 

Att söka medel från stiftelser, Postkodlotteriet och 
ev. SIDA är också viktiga bidrag i vår strategiska 
marknadsplan för 2020–2024. Från 2021 uppfyller 
vi kraven för att söka att bli förmånstagare till 
Postkodlotteriet. En ansökan kommer att lämnas in 
under kvartal 1, 2021.

Det finns fortfarande en stor potential för fler 
testamentsgåvor för MSSE. Enligt statistik från 
GivaSverige uppnår testamentsgåvor upp till 
ca 15-20% av totala insamling i genomsnitt för 
väletablerade välgörenhetsorganisationer. För 
MSSE skulle det innebära ca 4-5 miljoner kronor 
per år i testamentsgåvor. Testamentsgåvor för 
MSSE under 2020 var ca 1,1 miljoner kronor.

MSSE har under åren 2017-2020 gjort 
Kännedomsundersökningar. Resultatet har varit 
lägre än förväntat och utvecklingen gått långsamt, 
men vi såg en förbättring i mätningen under 2020. 
Vi ser ändå ett stort behov av att öka kännedomen 

för Mercy Ships i Sverige. Detta för att kunna 
öka både insamling och engagemang för vår 
organisation så väl som rekrytering av volontärer. 

Vi söker vägar att nå en högre kännedom på 
många olika sätt. Under 2020 har vi engagerat 
en första ’ambassadör’ för att öka kännedomen 
om vår organisation – Linda Hammarstrand. En 
mycket omtyckt och inspirerande talare med stort 
nätverk inom svenskt näringsliv. Vi har också en 
stor möjlighet att nå ut och skapa uppmärksamhet 
under 2021 när lansering av vårt nya fartyg Global 
Mercy sker. Ett unikt projekt med koppling till 
Sverige med Stena RoRo som projektledare och 
flera andra leverantörer från Sverige i projektet. 
Vi vill använda detta för att skapa intresse och 
engagemang för Mercy Ships och vi har som mål 
att också göra avtryck i både media och bland 
allmänheten i samband med detta.

Förvaltning
MSSE styrelse är ytterst ansvarig för MSSE 
verksamhet och fattar beslut om frågor 
övergripande för verksamheten, strategi 
och budget. Styrelsen utser en valberedning 
med uppgift att förbereda val av ledamöter 
och presidium till styrelsen enligt beslutad 
arbetsordning för valberedningen. Styrelsen Mercy 
Ships Internationella organisation (MSO) har rätt 
att utse en representant i styrelsen men så har inte 
varit fallet under 2020. Under 2020 sammanträdde 
styrelsen vid sex tillfällen. MSSE styrelse har under 
året utgjorts av: Ola Sterwin (ordförande), Annelie 
Enochson (vice ordförande), Bengt-Åke Gellerstedt 
(kassör), Ingemar Claesson, Anneli Persson, Per-
Erik Wärme och Oscar Börjesson. I slutet av januari 
2021 valdes en ny ledamot in i styrelsen - Carl-
Gustav Svanström, som också är styrelseledamot i 
MS Schweiz och MS Global Association.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår 
av efterföljande resultat-och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not
20200101 20190101

20201231 20191231

Verksamhetsintäkter

Insamlade medel 1 27 330 564 20 779 463

Övriga intäkter 25 665

27 356 229 20 779 463

Verksamhetskostnader 2

Ändamålskostnader -20 694 905 -18 753 777

Insamlingskostnader -1 714 400 -769 578

Administrationskostnader -1 808 167 -1 358 639

Summa verksamhetskostnader -24 217 472 -20 881 994

Verksamhetsresultat 3 138 757 -102 531

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

0 0

Resultat efter finansiella poster 3 138 757 -102 531

Årets resultat 3 138 757 -102 531

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 138 757 -102 531

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 3 138 757 -102 531
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Balansräkning Not 20201231 20191231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 3 7 107 14 420

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg, installationer 4 1 705 5 854

Summa anläggningstillgångar 8 812 20 274

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 25 678 2 545

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 827 150 099

34 505 152 644

Kassa och bank 4 083 805 333 680

Summa omsättningstillgångar 4 118 310 486 324

SUMMA TILLGÅNGAR 4 127 122 506 598

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5

Balanserad vinst eller förlust 97 877 200 408

Årets resultat 3 138 757 -102 531

Summa eget kapital 3 236 634 97 877

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 418 260 80 597

Övriga skulder 34 573 28 558

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 437 655 299 566

Summa kortfristiga skulder 890 488 408 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 127 122 506 598
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Tilläggssupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1  Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3)  och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisade ändamålsbestämda medel avser medel som genom gåvogivare reserverats för ett

ändamål snävare än insamlingsstiftelsens ändamål och som inte förbrukats innan räkenskaps-

årets slut.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor från privatpersoner redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från

företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan erhållits. I den 

mån det på balansdagen finns avtalade gåvor intäktsförs dessa efter individuell

prövning.

Avskrivningar

Immateriell och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt efter den förväntade nyttjadeperioden med hänsyn till

väsentligt restvärde. Balanserade utgifter för programvara skrivs av med  15 %/år. 

Inventarier verktyg och installationer skrivs av med 17 %/år.
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Noter

Not 1 Gåvor och bidrag
2020 2019

Insamlade medel redovisade i resultaträkningen

Allmänheten 25 567 724 18 315 297

Företag 639 438 1 256 155

Organisationer 547 652 647 901

Stiftelser 575 750 560 110

27 330 564 20 779 463

Utöver insamlade medel som redovisas i resultaträkningen har stiftelsen under året erhållit tjänstegåvor 
i form av fri kontorshyra, arbetsinsatser från volontärer och support från Mercy Ships internationella 
organisation. Värdet av dessa gåvor uppskattas till 8 283 000 kr (9 317 000 kr).

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 0,2

Män 3 2,8

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 0

Sverigechef 521 881 492 506

Övriga anställda 1 169 254 856 407

1 691 135 1 348 913

Sociala kostnader

Pensionskostnader Sverigechef 17 618 45 295

Pensionskostnader övriga 99 412 73 157

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 483 031 455 330

600 061 573 782

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader 2 291 196 1 922 695

Under året har flera personer arbetat ideellt för stiftelsen. Värdet 
av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 25 % 29 %

Andel män i styrelsen 75 % 71 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 0 %

Andel män bland ledande befattningshavare 100 % 100 %
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Not 3 Balanserade utgifter för programvara
20201231 20191231

Ingående anskaffningsvärde/Inköp 48 750 48 750

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 750 48 750

Ingående avskrivningar -34 330 -27 017

Årets avskrivningar -7 313 -7 313

Utgående ackumulerade avskrivningar -41 643 -34 330

Utgående redovisat värde 7 107 14 420

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
20201231 20191231

Ingående anskaffningsvärde/Inköp 24 889 27 879

Inköp 0 0

Försäljning utrangering -2 990

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 889 24 889

Ingående avskrivningar -19 035 -17 876

Försäljning utrangeringar 2 990

Årets avskrivningar -4 149 -4 149

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 184 -19 035

Utgående redovisat värde 1 705 5 854

Not 5 Förändring av eget kapital
Balanserat Årets 

kapital resultat

Ingående balans 200 408 -102 531

Disposition av föregående års resultat -102 531 102 531

Årets resultat 3 138 757

Utgående balans 97 877 3 138 757

Not 6 Händelser efter balansdagen
Några väsentliga händelser har ej inträffat efter 
balansdagen

Not 7 Ställda panter och eventualförpliktelser
20201231 20191231

Inga Inga
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Göteborg den 28/3 2021

Ola Sterwin

Ordförande

Oscar Börjesson Ingemar Claesson

Annelie Enochson Bengt-Åke Gellerstedt

Anneli Persson Carl-Gustav Svanström

Per-Erik Wärme

Min revisionsberättelse har lämnats den 16/4 2021

Robert Albertsson

Auktoriserad revisor

Moore Ranby AB

Ordförande
Ola Sterwin

Vice ordförande
Annelie Enochson

Styrelseledamot
Oscar Börjesson
Ingemar Claesson
Bengt-Åke Gellerstedt
Anneli Persson
Carl-Gustav Svanström 
Per-Erik Wärme

Revisonsbyrå
Moore Ranby AB
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Org. nr: 556523-1593

Styrelse & revisonsbyrå 
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BILDER: Anestesichef Sara Kwok, 
skrattar tillsammans med en  patient 
ombord på  Africa Mercy.

Liv har påverkats

Livsförvandlade operationer

Tandvårdsbehandlingar utförda

Vidareutbildade inom sin  
profession

Utbildade inom hälsovård 
för att utbilda andra

2,84 miljoner

105 520+

489 000+

49 100+

6 600+

Sedan 1978
har Mercy Ships utfört:

Mercy Ships partners

Mercy Ships Sverige är tacksamma 
för stöd och samarbete med alla 
samarbetspartners.

Mercy Ships Sverige vill speciellt 
nämna dessa samarbetspartners:
Alandia Försäkring Abp
Andrahandsbutiken 7an
Bengt, Virginia och Karin Håkanssons Stiftelse
Concordia Maritime AB
Consilium Marine and Safety AB
Erik Thun AB
Erikshjälpen/pingstkyrkan second hand
Evangeliska Frikyrkan Second Hand
Gustav O Viola Holmströms Stiftelse
Hotel Royal i Göteborg
I-Tech
Kyrkornas Second Hand
Källan second hand i Siljansnäs
Lott och Nils Rosenblads Stiftelse
Mulles Loppis I Degerfors
Plyhm Kommunikation
Sackaios/Tabita Stiftelse
Sirius Chartering AB
Stena Line Scandinavia AB
Stena Ro-Ro
Tojos Plast AB
Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen
Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet

Mercy Ships Sverige vill också tacka 
dessa samarbetspartners:
BRP Shipping AB
C Survey AB
C.M Hammar AB
Cafetoria Roastery Oy
Capital Insurance Sevice MIS AB
CRC Medical AB
Föreningen Svensk Sjöfart
IF Metall Kronoberg
Karlboms Ur och Skur AB
Lilla Hotell AB
Litzells Konsult AB
Malmö International Rotary Club
METS Technology
Nacao AB
Navix Maritime Chartering AB
NLC Ferry Ab Oy
Pingstkyrkans Second Hand, Hässleholm
Pingstkyrkans second hand, Norrtälje
PMU Pingstkyrkans Second, Hand
Rederi AB Älvtank
Ruth Förskola Aktiebolag
Skepparsocieteten i Norrköping
Skepplanda Kyrkliga Syförening
Stiftelsen Axel och Elisabeth Welins Missionsfond
Svenska Orient Linien AB
Svenska Sjörättsföreningen
Swedocean
W:6 Damklubb
Wallenius SOL
Warbergs Automobile Club
Ålands Sjöfart 
Öckerö Hemslöjdsrote
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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.

Vad kan du göra
Mercy Ships arbete hade inte varit möjligt utan generositeten från givare och 
volontärer. 

Stöd oss
Stöd Mercy Ships som välgörenhets-
partner via din arbetsplats, förening 
eller organisation.

Starta insamling på 
Facebook
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.

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

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

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


