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Vad vill er organisation uppnå?
Amref Nordic´s arbete syftar till att genom kommunikation och marknadsföring
samla in medel från privatpersoner, företag och organisationer för att stödja Amref
Health Africas verksamhet i Afrika.
Amref Health Africas mål är att se till att alla människor i Afrika har tillgång till
varaktig positiv utveckling genom god hälsa. Vi tillhandahåller hälsovård till
samhällen genom att bygga hälso- och sjukvårdssystem, och vi riktar oss i synnerhet
till kvinnor och barn.
Våra program syftar till att bygga kompetens genom att utbilda vårdpersonal såsom
sjuksköterskor, läkare, barnmorskor och klinikpersonal. Hälso- och sjukvårdssystem
som är integrerade i lokala samhällen inkluderar flera aktörer som arbetar
tillsammans, inklusive offentlig sektor, det civila samhället, traditionella vårdgivare
samt den privata sektorn. Våra program bidrar därför till att stärka kapaciteten hos
samtliga aktörer.
Amref Health Africa baserar sin verksamhet på att:
•
•
•
•

Förbättra tillgången till god hälsa för fattiga människor i Afrika
Överbrygga samhällsklyftor och utveckla hälso- och sjukvårdssystem i samarbete
med den offentliga sektorn
Vara en ledande aktör inom opinionsbildning för hälso- och sjukvårdsreformer i
Afrika
Vara en ledande aktör inom icke-statliga organisationer (NGOs), genom att
utveckla ”best practice” och utbildningsprogram

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
Stiftelsen Amref Nordic är ett insamlingskontor och del av Amref Health Africa, som
sedan 60 år verkar för att förbättra hälsan hos utsatta människor i Afrika. Amref
Health Africa har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya och är en global organisation med
sju kontor i Afrika som i sin tur driver program i över 35 länder.
Amref har även insamlingskontor i England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien,
Kanada, Tyskland, Österrike, USA och varit etablerade i Sverige sen 1976.
Insamlingskontorens huvuduppgift är att samla in pengar och informera om Amrefs
verksamhet.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Amref grundades 1957 och är en av Afrikas största hälsoorganisationer som sedan
start har nått cirka nio miljoner människor med hälsoinriktade program.

Mer än 97 % av personalen är från Afrika och vi har utvecklat afrikanska lösningar för
afrikanska problem. Vår styrka är att utbilda lokal personal så att de i sin tur förvaltar
kunskap och utvecklar system som är anpassade för den typ av vård som behövs.
Att bara behandla sjukdomar för att skapa en varaktig förbättrad hälsa är inte
tillräckligt. Det behövs även kapacitetsuppbyggnad, forskning och opinionsbildning.
Vår strategi handlar därför om att skapa en egenmakt i samhällen. Strategin är
långsiktig och utformad för att skapa en kultur av hälsofrämjande och förebyggande
vård i Afrika för att på så sätt överbrygga klyftan mellan sårbara samhällen och
befintliga hälso- och sjukvårdssystem. I vår forskning utvecklar och testar vi modeller
som bidrar till att göra hälso- och sjukvårdssystem mer lyhörda för samhällens olika
behov. Genom kunskap påverkar vi politik och praxis.
Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?
Eftersom Amref är en afrikansk organisation vars personal till 97 % är födda i de
länder där de är verksamma, har vi ett unikt kunnande vad gäller behov, språk,
kultur och lokala förhållanden.
Amrefs nordiska kontor har (i Sverige) en styrelse på sju ledamöter och drivs av ett
operativt insamlings och programteam bestående av 3 personer. Både vår styrelse
och operativa team har lång erfarenhet av både insamling, hälsofrågor och
internationellt utvecklingssamarbete i Afrika. Stiftelsen Amref Nordics insamling
effektiviseras genom att vi strategiskt samarbetar med andra Amref kontor i Europa
och Nordamerika där vi återanvänder, översätter och anpassar mycket
kommunikations och marknadsföringsmaterial.
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Amref utvärderar kontinuerligt sina program och projekt i Afrika för att ständigt
kunna förbättra situationer, omständigheter eller slutresultat. Planering,
monitorering och utvärdering av projekt, personal, kontor och samarbetspartners är
en integrerad del i utvecklingen av nya samt avvecklingen av färdiga program.
Amref använder två rapporteringssystem, dels interna AIMS (Amref Indikator
Management System), och dels en central Monitoring & Evaluation (M&E)
rapporteringsfunktion för kunskapsöverföring inom Amref-nätverket. Dessutom
följer vi den standard som sätts av den internationellt erkända IATI (International Aid
Transparency Initiative). Kvantitativa och kvalitativa indikatorer används för ett
framgångsrikt genomförande av strategiska program och resultat. Vid behov och
efterfrågan genomförs kompletterande analyser och undersökningar.
Rapporteringstillfällen bestäms på årsbasis tillsammans med rapportering vid
projektavslut.
Amrefs nordiska kontor följer dessa rapporteringskrav och kvalitetsledningssystem
genom ingångna samarbetsavtal.
Eftersom Amref alltid finns på plats kan man regelbundet besöka, stödja och
eventuellt komplettera projekten under lång tid.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Nedan är en kort sammanfattning av Amref Health Africa’s viktigaste resultat och
effekter under 2017 som har möjliggjorts tack vare Stiftelen Amref Nordic samt alla
andra insamlingskontor och givare över hela världen.
9.6 miljoner människor: Människor som direkt har nåtts genom Amrefs
hälsoprojekt, 26% kvinnor och 49% barn och ungdomar. Se tabell nedan:
Antal människor som nåtts (uppdelat på kön och ålder)
Kvinnor
Män
Totalt
<18 år 2.522.975
2.352.087
4.875.062
>18 år 2.825.244
1.929.191
4.754.435
Totalt 5.348.219
4.281.278
9.629.497
%
<18 år
>18 år
Totalt

Kvinnor
26.20
29.34
55.54

Män
24.43
20.03
44.46

Totalt
50.63
49.37
100.00

125,000+: Människor som har genomgått hälsorelaterad utbildning genom Amref
Health Africa.
Antal personer som genomgått utbildning uppdelat på kön och ålder:
Kvinnor
Män
Totalt
<18 år 3.951
2.624
6.575
>18 år 74.037
44.919
118.956
Totalt 77.988
47.543
125.531
%
<18 år
>18 år
Totalt

Kvinnor
3,15
58,98
62,13

Män
2,09
35,78
37,87

Totalt
5,24
94,76
100,00

159: Projekt ledda av Amref Health Africa i sub-Sahara Afrika.
868: patienter evakuerade med flygplan och vanlig ambulans, 825,127: kilometer
flygna av våra flygplansambulanser. Samt 6,856: konsultationer med specialitsläkare
genom vår ambulansflygplansverksamhet i Kenya, Tanzania, Ethiopia och Uganda.
Detta är en gratis tjänst som tillhandahåller kirurger och annan medicisk personal
som flyger till avlägsna områden och utför operationer samt tränar lokala läkare.
Stiftelsen Amref Nordic samlade under 2017 in närmare 8 miljoner kronor, samt
byggde en givarbas på närmare 18 000 privata givare.

