Effektrapport
Det här uppslaget illustrerar hur den internationella organisationen
Médecins Sans Frontières, som Läkare Utan Gränser i Sverige tillhör,
arbetar för att nå sina mål.
Läkare Utan Gränser är en ideell förening som består av 24 nationella och regionala enheter.
Fem av dessa enheter, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien och Schweiz, har huvudansvaret för
de fältprojekt som bedrivs. Den svenska sektionen rekryterar personal till fältprojekten, samlar in
pengar och sprider information om situationen för de människor som vi möter på plats. Vi har
också en enhet som genomför utvärderingar av projekten samt en innovationsenhet.

Vad vill Läkare
Utan Gränser
åstadkomma?
Vi vill rädda liv och
lindra nöd med vårt
medicinska och
humanitära arbete.
Genom våra fältarbetares vittnesmål
vill vi också berätta
om vad vi ser på
plats med hopp om
att bidra till
förändring.

Vilka strategier har Läkare Utan Gränser för att nå målen?
Vi är opartiska, neutrala och oberoende och gör våra insatser där vi behövs mest.
Vår verksamhet finansieras nästan uteslutande av privata medel.
Det ger oss frihet att bedriva verksamhet där vi bedömer att behoven är som störst.
Risken blir mindre att vår verksamhet styrs av statliga intressen och att vi ses som
partiska i länder där det t ex pågår väpnad konflikt.

•
•

Läkare Utan Gränser bedriver egna projekt.
Vi samverkar gärna med lokala aktörer men är oftast huvudansvariga för våra
egna projekt, vilket ger ökad kontroll av våra resurser.

•

Vilken kapacitet
har Läkare Utan Gränser?
> 1,6 miljarder euro i årlig omsättning
> 430 projekt i ett 70-tal länder
> 45 000 anställda, varav de flesta lokalt
anställda i våra fältprojekt
> 11 000 000 patienter

Hur arbetar Läkare Utan Gränser med uppföljning och utvärdering?
Vi använder oss av resultatbaserade verktyg (LogFrameApproach) för att styra och följa upp
verksamheten. Vi investerar ständigt i att utveckla utvärderingsarbetet. Genom ökad kunskap om varför
vi lyckas bättre med vissa aktiviteter än andra kan vi förbättra våra metoder och arbetssätt. Utvärderingar
är också en viktig del av dokumentationen av hur vi använder våra resurser och i vilken utsträckning vi
uppnår våra mål.
Här hittar du utvärderingar som utfördes 2019: http://evaluation.msf.org

Vad åstadkom Läkare Utan Gränser 2019? Några exempel:

• Hjälp till människor i Kongo-Kinshasa, drabbade av det hittills

största registrerade mässlingsutbrottet i världshistorien, inklusive
679 500 vaccinationer och vård till svårt sjuka.

• Hjälp till människor drabbade av översvämningar, på södra

afrikas östkust i samband med översvämningarna efter cyklonen
Idai, och i östra Sydsudan, såsom vaccinationer och behandling
av kolera, samt hygien- köks och skydds-kit.

•

Sjukvård till till människor i
konfliktdrabbade länder som Syrien,
Yemen, Centralafrikanska republiken
och Kamerun.

•Bidrog till kampanjen för ökad

tillgång till läkemedel mot tuberkulos,
vilket ledde till en prissänkning på 32%.

På vår webb finns vår internationella aktivitetsrapport och årsredovisning:
https://lakareutangranser.se/om-oss/ekonomi

