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Förvaltningsberättelse 
Om Stiftelsen Shifo Foundation 

Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation (Shifo) är en 
politiskt och religiöst obunden ideell organisation 
baserad i Stockholm, Sverige. 

Vision och mål 

Vår vision är en dag då ingen mamma eller barn 
dör eller lider av sjukdomar som går att förebygga. 
Vårt mål är att se till att alla kvinnor och barn nås 
av grundläggande hälso- och sjukvård oavsett var 
de bor. 

Ändamål 

För att uppnå sin vision arbetar Shifo med att 
förbättra och öka tillgången av kvalitativ hälso- och 
sjukvård i låginkomstländer. 

Därmed fokuserar Shifo sitt arbete på ett antal 
grundproblem till hög mödra- och barnadödlighet 
genom att: 

1. Utveckla och stärka hälso- och 
sjukvårdssystem för att tillhandahålla sjukvård 
av hög kvalité som är prisvärd och tillgänglig 
för de som behöver den mest. 

2. Utveckla, stärka och utbilda personal som 
arbetar inom hälsosektorn. 

3. Utveckla, stärka och tillhandahålla infrastruktur 
och teknisk support för en hållbar utveckling av 
hälsosektorn. 

4. Sprida och öka allmänhetens medvetenhet om 
hälsofrågor i hela världen samt uppmuntra det 
globala samfundet att aktivt bidra till Shifos 
vision och ändamål. 

5. Utveckla och stärka hälsoinformationssystem 
för att möjliggöra evidensbaserat 
beslutsfattande längs hela vårdkedjan. 

6. Förena nyckelaktörer för att förbättra mödra- 
och barnhälsovård genom att överbrygga 
hinder i hälsovården baserat på tillförlitliga och 
relevanta data och information. 

Transparens 

Shifo har ett registrerat 90-konto och kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att 
minst 75% av de totalt insamlade medlen används 
för att stödja organisationens uppdrag varav högst 

25% får användas för administration och insamling. 
Shifos 90-kontonummer är 900–5938. 

Vi har lösningen

Robusta nationella och lokala system för att 
hantera hälsoinformation är grundläggande för en 
effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård. 
Informationen från dessa system är väsentlig för att 
kunna leverera högkvalitativa hälso- och 
sjukvårdsinsatser till de som behöver det mest och 
för att informera beslutsfattare om områden där 
kvalitén behöver förbättras. I låg- och 
medelinkomstländer runt om i världen är den dåliga 
kvalitén på systemen för hälsoinformation en stor 
utmaning när det gäller att tillhandahålla 
högkvalitativ vård. Under 2019 fortsatte Shifo att 
arbeta med partners och myndigheter i strävan att 
stärka hälsosystemen för att förbättra kvaliteten på 
hälso- och sjukvården för de mest utsatta 
grupperna i världen. 

Under de senaste två årtionden har man gjort 
framsteg för att uppnå universal hälso-täckning 
vilket har resulterat i en minskning av mödra- och 
barnadödlighet, men utvecklingen globalt har varit 
ojämn. Många hinder kvarstår fortfarande när det 
gäller tillgången till hälso- och sjukvård och flera 
grundläggande behov är fortfarande inte uppfyllda. 
I en tid där vi har obegränsad kunskap om de mest 
sårbara grupperna i världen samt vetskapen om 
hur vi effektivt kan förebygga och undvika ohälsa är 
det oförsvarbart att ojämlikheten i hälsa globalt sett 
fortfarande är så stor. Två av de största bidragande 
faktorerna är bristen på information om olika 
gruppers hälsotillstånd samt hur man kan tillämpa 
den information som man har tillgång till för att 
förbättra kvalitén på hälso- och sjukvården.  

Ett lands andel mödra- och barnadödlighet är en 
viktig indikator på hur effektiv ett lands hälso- och 
sjukvårdssystem är. Indikatorer för mödra- och 
barnadödlighet kan också vara representativa för 
större globala ojämlikheter. Födelseregistrering är 
varje barns grundläggande rättighet och det är 
oerhört viktigt för att alla barn ska kunna bli 
erkända av de system som syftar till att skydda 
barnet och tillgodose dess mänskliga rättigheter 
och detta är direkt kopplat till barns hälsa och 
välbefinnande. Enligt UNICEF är mer än 55% av 
alla barn i Afrika söder om Sahara inte registrerade 
vid födelsen.  

Det råder en global enighet om att relevant och 
tillförlitlig datainsamling från hälso- och 
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sjukvårdsenheter är en viktig del i arbetet att 
sammanställa relevant information som kan 
användas för att kontinuerligt förbättra kvaliteten 
och tillgängligheten av hälso- och sjukvård på lika 
villkor för alla. I låg- och medelinkomstländer är ofta 
processer och system otillräckliga för att kunna 
generera nödvändig information och möjliggöra 
evidensbaserat beslutsfattande. Det finns många 
faktorer som spelar in och bidrar till att 
informationen som samlas in idag av vårdpersonal 
är av dålig kvalité.  

Metoderna för att samla in hälsodata i låg- och 
medelinkomstländer har mer eller mindre varit de 
samma sedan 1980-talet. Vårdpersonal fyller i 
pappersformulär för hand och mycket av den data 
som samlas in har varit överflödig och samma 
information har dubblerats i flera olika register. 
Vårdpersonalen spenderar i genomsnitt 40% av din 
tid på administrativa uppgifter som att fylla i och 
samla in information som ska rapporteras till högre 
instanser inom hälsosystemet. Men eftersom 
informationen som samlas in inte är tillförlitlig eller 
möjlig att använda för att ta beslut så används inte 
informationen och tiden som spenderas på 
administration är ineffektiv och borde läggas på att 
tillhandahålla hälso- och sjukvård till befolkningen. 
Situationen är förstås extra allvarlig när resurserna 
för hälso- och sjukvården är små och klinikerna är 
underbemannade.  

De befintliga processerna för att hantera data 
innebär att de uppgifter som samlats in inom 
hälso- och sjukvården inte är användbara för att 
stödja beslutsfattandet. Det är nästan omöjligt för 
personer i beslutsfattande ställning att fatta 
välgrundade beslut utan grundläggande 
information som: 

• Hur många barn som bor i ett område 

• Tillgången på mediciner och annat material på 
hälsoklinikerna  

• Punktlighet för av hälso- och sjukvårdsinsatser 
för kvinnor och barn 

• Områden där kvinnor och barn inte tillgodoses 
hälso- och sjukvårdstjänster 

Bristen på information gör det svårt att fatta rätt 
beslut för att förbättra hälso- och sjukvården samt 
att allokera resurser på ett effektivt sätt. Det gör det 
svårt att planera och utvärdera insatser inom hälsa 
och sjukvård. 

Elektroniska journalsystem, eller e-
hälsolösningar, anses av vårdpersonal vara det 
mest effektiva och lättaste sättet att samla in och 
använda hälsodata. I låg- och medelinkomstländer 
är det emellertid svårt att skala upp e-

hälsolösningar på grund av bristande resurser och 
outvecklad infrastruktur så som bristen på el, 
internetuppkoppling, säkerhet och teknisk support. 
Dessutom är e-hälsolösningar ofta ekonomiskt 
ohållbara och lokala regeringar har inte möjlighet 
att själva finansiera och underhålla dem.   

För att uppnå visionen, att inga mödrar eller barn 
ska lida eller dö på grund av sjukdomar som går att 
förebygga, jobbar Shifo hängivet för att stötta 
regeringar i låg- och medelinkomstländer för att 
skapa robusta hälsosystem där högkvalitativ vård 
kan säkerställas. För att nå dit är det viktigt att 
etablera metoder för att förbättra processer för hur 
hälsodata samlas in och används på ett skalbart 
och hållbart sätt. Beslutsfattare på alla nivåer 
måste förses med resurser (kunskap, metoder 
och verktyg) för att kunna använda och fatta 
beslut baserat på kvalitativa och tillförlitliga data.  

Shifo är dedikerad i vår strävan att stödja 
regeringar i låg- och medelinkomstländer för att 
utveckla robusta hälsosystem för att kunna 
säkerställa att inga mödrar eller barn ska lida eller 
dö på grund av sjukdomar som går att förebygga.  

För att kunna uppnå detta är det viktig att förbättra 
metoder och processer för hur hälsodata samlas 
in. Beslutsfattare på alla nivåer måste ha tillgång till 
relevant, uppdaterad och tillförlitliga data och 
förses med resurser (kunskap, metoder och 
verktyg) för att kunna använda och fatta beslut 
baserat på kvalitativa och tillförlitliga data. Endast 
när data används konsekvent och systematiskt för 
att identifiera och överbrygga befintliga utmaningar 
och luckor i vården på kliniknivå, kan vi verkligen 
sträva efter att ständigt förbättra vårdkvaliteten, 
öka jämlikhet och jämställdhet samt förbättra 
hälsan. 
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Hur gör vi skillnad

Smart Paper Technology (SPT)  

Som svar på dessa utmaningar har Shifo utvecklat 
Smart Paper Technology (SPT). Vårdpersonalen 
registrerar klienter med ett unikt ID-nummer samt 
dokumenterar den vård som getts på formulär som 
heter Smart Paper Forms (SPF). Formulären är 
designade för att kunna generera digitala versioner 
av alla de patientregister som används idag. När 
vårdpersonalen fyllt i patienthistoriken på SPFs 
skannas formulären på scanning stationer som 
finns på distrikts- eller del-distriktsnivå där 
nödvändig infrastruktur är tillgänglig, elektricitet och 
internet behöver alltså inte vara tillgängligt på 
klinikerna. Efter skanning, digitaliserar och 
kvalitetssäkrar SPT systemet den handskrivna 
informationen. I vissa fall krävs manuell 
kvalitetssäkring av data och då flaggar systemet 
viss information baserat på specifika regler. Tack 
vare det unika ID-numret kan patientinformationen 
uppdateras varje gång ny data scannats och 
digitaliserats i systemet.  

SPT utvecklades för att: 

1.Fungera överallt, oberoende av infrastrukturella 
begränsningar på kliniknivå såsom el, internet, 
säkerhet, tekniska supportstrukturer. 

2.Varje person som söker vård kan registreras och 
följas upp. 

3.Systemet ska kunna generera 100% tillförlitliga 
data och externa utvärderingar visar att 
tillförlitligheten ligger mellan 98–100% baserat på 
WHOs Data Quality Review Toolkit. 

4.Hälsokliniker ska kunna arbeta med kontinuerlig 
kvalitetsförbättring baserat på tillförlitliga och 
relevanta data.  

5.Kunna finansieras inom ramen för landets 
befintliga budget.  

6.Minska den administrativa tidsåtgången för 
vårdpersonal med minst 50%. 

Genom elektroniska hälsoregister kan SPT-
lösningen generera patientdata i realtid och 
automatiskt genererar de nödvändiga rapporter 
och analyser som vårdpersonal och personer 
behöver på olika nivåer i hälsosystemet. 
Informationen från SPT kan integreras med andra 
system för att analysera och behandla hälsodata så 
som DHIS2 (nationellt statistiksystem) och 
uppmuntrar till dataanvändning på klinik såväl som 
på nationell nivå. Detta kan i sin tur säkerställa att 
riktade insatser sätts in för de som behöver det 
mest.  

Läs mer om Smart Paper Technology och 
dataanvändning på: 

https://shifo.org/en/solution/ och https://shifo.org/
doc/rmnch/shifod4a.pdf.  
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Viktiga händelser som främjar Shifos syfte  

Afghanistan 
SPT används i: 
2 provinser 
9 distrikt 
793 vårdinstanser 

I Afghanistan har Shifo fokuserat på att samarbeta 
med viktiga partners för att skala SPT-lösningen i 
nya distrikt samt utöka antalet kliniker i de distrikt 
som redan använder SPT. I distrikten Mehterlam 
och Qarghaee har SPT implementerats till fler 
vårdinstanser och SPT har introducerats till två nya 
distrikt Alishang och Daulatshah. De återstående 
distrikten i Laghman-provinsen förväntas börja 
använda SPT under 2020.  

I Wardak provinsen samarbetar Svenska 
Afghanistankommittén (SCA), Afghanistans 
Hälsoministeriet (MoPH) samt provinsens 
hälsoministerier för att skala upp SPT i Maidan 
Shahr distriktet och SPT har redan introducerades i 
det nya distriktet Narkh. För att diskutera ytterligare 
upp skalning, hölls en workshop i Stockholm 
tillsammans med delegater från Afghanistans 
Hälsoministeriet och Svenska 
Afghanistankommittén. Under workshopen 
föreslogs att SPT ska utvärderas när alla distrikt i 
en provins använder SPT-lösningen. 

Ett ’Memorandum of Understanding’ (MOU) 
undertecknades mellan MoPH och SCA rörande 
implementering av SPT. Ytterligare ett MOU 
tecknades mellan SCA och HealthNet 
(implementerande partner i Laghman-provinsen) 
angående implementering av SPT.  

Gambia 
SPT används i: 
2 regioner 
110 vårdinstanser 

Shifos huvudfokus i Gambia har varit att lämna 
över processer och ansvaret för SPT till det lokala 
hälsosystemet för att skapa hållbarhet och stödja 
en nationell upp skalning. Alla processer för att 
underhålla och använda SPT har överförts till 
hälsosystemet i Western Region 1 (WR1) och 
Western Region 2 (WR2), inklusive 
datakvalitetssäkring och scanning. Arbetet med att 
samarbeta med lokala personer har börjat för att 
gradvis överföra ansvaret till regionala och 
nationella hälsosystemet.  

Ett annat viktigt steg för att överföra ansvar och 
skapa hållbarhet för SPT i Gambia är att integrera 
data som genereras av SPT med DHIS2-systemet. 
Framsteg för att ha fullständigt automatisk 
integrering av SPT-data till DHIS2 har gjorts under 
året.  

Under 2019 introducerades flera initiativ inom ’Data 
for Action’ i Gambia och bland annat identifierades 
16 resultatindikatorer (KPI) för att underlätta 
uppföljning och utvärdering av klinikers insatser 
och resultat av barnvaccinationsprogrammet. För 
att öka dataanvändningen och 
informationsgrundande beslutsfattning på 
hälsoklinikerna och för att identifiera områden där 
man underpresterar samt vidta lämpliga åtgärder 
för att göra förbättringar har flera ’Data for Actions’ 
interventioner lanserats. Vårdpersonal blir 
uppdaterade på sina resultatindikatorer varje 
månad genom sms och resultaten följs upp och 
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plottas på fysiska tabeller på väggen på kliniker 
och regionalkontor.  

En extern utvärdering som slutfördes under 2019, 
rekommenderade att SPT skulle implementeras 
även på privata kliniker för att uppnå en mer 
heltäckande lösning. Uppskalningen av SPT till 
privata kliniker beräknas vara klar under första 
delen av 2020. En annan utvärdering som 
genomfördes under 2019 resulterade i en rad 
rekommendationer som ytterligare informerade den 
nationella upp skalningen av SPT i Gambia. 
Utvärderingen finns att läsa här: https://bit.ly/
2wQxZFl. 

Efter publiceringen av utvärderingen hölls en 
workshop i Stockholm med medlemmar från 
ministeriet för hälsa och social välfärd i Gambia 
(MoHSW) samt Action Aid International The 
Gambia (AAITG) för att enas om en plan och väg 
framåt för ytterligare expansion av SPT i Gambia. 
En delegation från Shifo besökte även Gambia för 
att genomföra en rad workshops med partners för 
att utvärdera de framsteg som gjorts samt att 
identifiera lärdomar som kan ligga till grund för en 
fortsatt upp skalning av SPT. Resultaten av den 
externa utvärdering ledde även till att direktören för 
hälsovård, direktören för information och planering 
samt chefen för EPI undertecknade ett brev som 
stödjer en nationell upp skalning av SPT I Gambia.  

Uganda 
SPT används i: 
1 distrikt 
38 vårdinstanser 

Under 2019 har fokus varit på att stärka 
samarbetet med Hälsoministeriet för att få ett 
godkännande och brett stöd för Shifos ambition att 
rulla ut SPT på stor skala i Uganda.  

Shifo har på plats i Uganda deltagit i flera tekniska 
arbetsgrupper där vi gets möjlighet att presentera 
SPT inför viktiga samarbetspartners inom 
Hälsoministeriet och andra organisationer. Det har 
också anordnats besök för viktiga partners till 
Mukono Distriktet för att ytterligare demonstrera 
hur SPT fungerar och dess potential. Våra 
ansträngningar för att få ett brett stöd för att rulla ut 
SPT på stor skala har gett resultat och lett till att 
Hälsoministeriets Permanent Secretary samt 
departementet för ’Uganda National Expanded 
Programme on Immunisation, UNEPI,’ har 
undertecknat ett brev som stödjer storskalig 
implementeringen av SPT i Uganda. 

För att involvera och engagera viktiga departement 
inom Hälsoministeriet i expansionen av SPT och för 
att få feedback och idéer på hur vi bäst kan 
integrera SPT i Ugandas hälsosystem har Shifo 
samarbetat med flera departement. Bland annat 
har vi löpande kontakt med personerna som driver 
projektet för ‘Result-Based Financing’ och 
departementen för ‘Monitoring and Evaluation’ och 
‘Support and Supervision’ samt direktören för 
’Health Information’, kommissionären för ’UNEPI’, 
kommissionären för ’Maternal and Child Health’ 
och kommissionären för ’Planning’ bland många 
andra.  

Fortlöpande justeringar och förbättringar har gjort 
för att förbereda SPT-lösningen för storskalig 
implementering. Bland annat har registret över barn 
som vaccinerats förbättrats för att bättre kunna 
användas för planering och visualisera klinikernas 
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insatser och resultat. Effektiviteten av sms-
påminnelserna till föräldrar har analyserats och 
metoder för att förbättra beräkningar av 
vaccinåtgång har undersökts för att förbättra 
hanteringen och distributionen av vaccin med hjälp 
av SPT. Dessutom har personal inom 
hälsosystemet fått fortlöpande utbildning för att 
kunna ta över allt fler processer och 
arbetsuppgifter som krävs för att SPT ska generera 
kvalitativ information.  

I början av året gick alla hälsokliniker över från att 
använda MyChild Card till ’Smart Paper Forms, 
SPF’. SPF går att skriva på en vanlig skrivare och 
är mer effektivt designade samtidigt som de 
fortfarande gör det möjligt för vårdpersonal att 
registrera barn och kvinnor med unikt ID och följa 
upp på den vård som getts men till lägre kostnad 
för staten vilket bidrar till en hållbarare lösning.  

I slutet av 2019 inleddes förberedelser för att 
utforma SPF för mödravården i Uganda, vårt arbete 
inom mödravården är planerat att starta under 
2020.  

Kenya 
SPT används i: 
1 distrikt 
6 vårdinstanser 

Projektet i Lunga Lunga sjukhuset i Kwale County i 
samarbete med hälsoministeriet och Plan 
International Kenya skulle avslutas i augusti 2019 
och därför låg fokus under året på att lämna över 
alla processer och arbetsuppgifter till de lokala 
myndigheterna för att säkerställa att SPT fortsätter 
att fungera utan extern finansiering eller support. 
Bifogat finns en lista på alla de processer och 
åtaganden som lämnats över: https://bit.ly/
32x23Se.  

För att underlätta för överlämnandet av processer 
och åtaganden från Plan International Kenya till det 
lokala hälsoministeriet i Kwale County togs 
standardrutiner, SOPs och manualer fram och 
vårdpersonal och myndighetspersonal utbildades 
inom verifiering av data, rutiner för att skriva ut SPF 
samt underhåll av scanning stationen. Sedan 
projektets slut sköts allt som krävs för att SPT ska 
fungera av lokala teamet i Lunga Lunga och Kwale 
County.   

En annan del av projektet gick ut på att ta fram 
SPF för mödravården anpassat för den Kenyanska 
kontexten. Formulär för antenatal-, förlossning- och 
postnatal-vård samt familjeplanering utformades 
och delades med personer och departement med 
nyckelfunktioner inom hälsoministeriet. SPT för 
mödravården kommer att implementeras vid ett 

senare tillfälle när ytterligare finansiering har 
säkrats. Arbetet för att stärka, fördjupa och utvidga 
samarbetet med våra partners har fortlöpt genom 
workshops, möten och besök till Lunga Lunga.  

Tanzania 
SPT används i: 
1 distrikt 
13 vårdinstanser 

I Tanzania har samarbetet med Karolinska Institutet 
och Ifakara Health Institute fortlöpt för att utvärdera 
effekten av SPT inom mödravården. Forskningen 
syftar till att utvärdera hur SPT-lösningen kan stötta 
och stärka antenatal-, förlossnings- och postnatal-
vården i Tandahimba distriktet.   

Shifo har under året bistått forskningsteamet i 
Tanzania med utbildningsmaterial, standardrutiner, 
SOPs och vägledning för att stötta 
implementeringen av SPT. Shifo har bidragit med 
erfarenheter från andra projekt samt deltagit i 
regelbundna möten där man gett feedback och 
rekommendationer för hur man kan hantera viktiga 
partnerrelationer samt hur man kan arbeta för att 
stärka det nuvarande hälsosystemet och dess 
arbete med att tillhandahålla och förbättra 
sjukvårdskvalitén genom att införa ’Key 
Performance Indicators, KPIs,’ och ’Data for 
Action’ initiativ med hjälp av SPT. Under 2019 har 
en uppdaterad version av SPT introducerats och 
rutiner för att fylla i hälsodata samt rapportera in 
data har stärkts. 

Preliminära resultat av den kvalitativa 
undersökningen från vårdpersonal har visat på att 
de föredrar att använda SPT-lösningen framför den 
befintliga HMIS-lösningen i Tanzania.  

Haiti 
Under sommaren 2019 inledde Shifo diskussioner 
med Global Fund för att se hur SPT skulle kunna 
användas för att stärka logistiksystem i Haiti, 
speciellt vad gäller leveranser och distribution av 
medicinska produkter.  

Efter att ha levererat ett projektförslag valdes Shifo 
ut för att leda ett konsortium av partners (Medical 
Access Uganda Limited och VillageReach) för att 
stödja Haitis hälsoministeriet med att stärka logistik 
informationssystem genom att införa processer och 
verktyg för att generera användbar och pålitlig 
data. 

Shifos team besökte även Haiti för att träffa viktiga 
samarbetspartners och utvärdera potentialen för 
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att implementera SPT i Haiti. Mot slutet av 2019 
tog omfattande planering fart för att förbereda 
arbetet med att testa och implementera nya 
verktyg och processer för att stärka och maximera 
effekten av ett nytt innovativt och omfattande 
logistiksystem under 2020.  

Tillsammans mot en gemensam vision

För att Shifo ska kunna arbeta mot att förbättra 
kvalitén på hälso- och sjukvården och göra skillnad 
i de länder som vi jobbar i är det oerhört viktigt att 
vi samarbetar med viktiga aktörer som också är 
dedikerade och engagerade för att förbättra och 
stärka hälsosystemet och dess strukturer. 
Tillsammans kan vi identifiera och överbrygga de 
utmaningar och svagheter som finns inom vården. 

Shifo har haft fortsatt positiva och produktiva 
samarbeten med våra partners under 2019 och 
flera nya organisationer visat intresse för att lära sig 
mer om SPT och potentiella samarbeten med 
Shifo. Världsbanken, WHO, Sida, Amref Health 
International, Centre for Disease Control, USA, 
Children's Investment Fund Foundation och 
Takeda CSR har bland annat visat sitt intresse för 
SPT för att nämna några. 

Under 2019 har följande nya partnerskap inletts: 

• The Global Fund tog kontakt med Shifo för att 
tillsammans leda ett konsortium av partners för 
att stärka leverans- och logistiksystemen för 
alla mediciner i Haiti.  

• Shifo har inlett ett nytt samarbete med 
Children's Investment Fund Foundation (CIFF) 
för att implementera SPT för mödravård i 
Mukono distriktet i Uganda.  

Följande partnerskap fördjupades under 2019: 

• Samarbetet med Karolinska Institutet och 
Ifakara Health Institute har fortsatt för att 
utvärdera SPT inom mödra- och neonatal hälsa 
i Tanzania. 

• Hälsoministeriet i Afghanistan, Svenska 
Afghanistankommittén och Shifo fortsatte sitt 
partnerskap för att skala upp SPT och 
dataanvändning på samtliga kliniker i 
Mehterlam and Qarghaee distrikten. 
Samarbetet har även utökats till att innefatta 
två nya distrikt, Alishang och Daulatshah i 
Laghman provinsen.  

• Shifo fortsatte samarbetet med Gavi, The 
Vaccine Alliance, IKARE, Action Aid 
International The Gambia och Stiftelsen af 
Jochnick. De stödjer implementationer av SPT 
och arbetet med att stärka barnsjukvården i 
Gambia. 

• Samarbetet med IKARE fördjupades och de 
stödjer förutom arbetet i Gambia också 
utvärdering av SPT inom mödravård i Uganda. 

• IKEA Foundation stödjer fortsatt Shifos arbete i 
Uganda. 

• Shifo är fortfarande medlem av Reproductive 
Health Supplies Coalition. 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Resultat och Finansiell översikt 
Registrerade och fullt vaccinerade barn 

Som resultat av det gemensamma arbetet med 
partners i Afghanistan, Gambia, Uganda och Kenya 
uppnådde vi följande resultat i 2019: 

• 493 910 barn registrerades för preventiv 
hälsovård 

• 94 912 barn har blivit fullt immuniserad 

• 254 501 barn har följts upp med sms-
påminnelser 

Aktuella siffror kan hittas på: https://shifo.org/en/
about/organisation/en/ 

Data for Action 

Under 2019 har Shifo integrerat ett antal 
interventioner för att förbättra kvaliteten inom 
hälsosektorn genom ökad data användningen 
längs hela vårdkedjan. Att främja dataanvändning 
är en stegvis process som kräver noggrann 
planering för att skapa förändring.   

Följande interventioner för ökad dataanvändning 
har gradvis integrerats som en del i hälso- och 
sjukvården i Gambia, Uganda, Afghanistan, och 
Kenya: 

• Barnfamiljer får ett sms-meddelande en dag 
innan deras besök som påminner dem om att 
det är dags för barnet att vaccineras. 

• Vårdpersonal får resultatindikatorer via sms för 
att hjälpa dem att vidta lämpliga 
förbättringsåtgärder.  

• Provins och regionala hälsoaktörer i 
Afghanistan och Gambia tillhandahåller 
vacciner till varje klinik baserad på 
lagerförfrågningar som genereras av systemet.  

• Beslutsfattare på lokal nivå granskar hur varje 
klinik presterar med hjälp av den dashboard 
som genereras av SPT systemet. 

• Listor med information för att kunna följa upp 
barn som har missat sin vaccinationstid 
genereras automatiskt så att vårdpersonal ska 
kunna göra riktade insatser. 

• Data från SPT-systemet integreras automatiskt 
med DHIS2, nationellt hälsoinformationssystem 
i Gambia.   

För att läsa mer om Shifos interventioner för 
dataanvändning besök: https://shifo.org/en/
solution/ 

Händelser och spridning av Shifos arbete 

Under 2019 har Shifo fått möjlighet att sprida 
information och öka medvetenheten om SPT och 
de utmaningar som vi arbetar med i följande forum: 

• Shifo deltog i ett möte och aktiviteter för att 
bygga partnerskap i Uganda, Afghanistan, Haiti 
och Zambia. 

• Shifo presenterade resultatet av vårt arbete på 
Viva Tech Conference i Paris.  

• Shifo presenterade resultatet av vårt arbete till 
EU Kommissionen i Brussels.  

• Shifos arbete presenterades på den Svenska 
Ambassaden i Frankrike för inbjudna gäster.  

• Shifos arbete presenterades på Almedalen på 
Google Tech Arena. 

• Shifo presenterade sitt arbete i Uganda på 
Digital Health Forum i Washington, DC. 

• Shifo var inbjuden av Hälsoministeriet i Zambia 
för att presentera SPT och diskutera hur 
lösningen kan implementeras där.  

Shifos medarbetare 

I slutet av 2019 var 27 personer engagerade i 
Shifos verksamhet i olika länder, 21 heltidsanställda 
och 6 deltidsanställda. 

Styrelse  

Styrelseordförande - Bo Göransson  

Vice ordförande - Ylva Hambraeus Björling  

Andreas Winqvist 

Carl-Gunnar Höglund 

Rustam Nabiev 

Eugene Bushayija 

Ulrika Erkenborn Rugumayo  

Asli Kulane 

 of 6 20



Flerårsöversikt 
Intäkter - jämförelse 2019 - 2013 

 

Förändring av eget kapital 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

SEK 75 417

SEK 1 699 360

SEK 2 399 872

SEK 3 982 306

SEK 5 347 750

SEK 6 484 527

SEK 9 598 023

Ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp/
balanserat kapital

Totalt kapital

Ingående balans 92 641 14 254 106 895

Reserverade ändamålsbestämda medel 0 0 0

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 3 800 0 3 800

Fördelning av kapital 0 155 734 155 734

Överförts till ändamålsreserv 555 686 0 555 686

Utgående balans 652 127 169 988 822 115
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Resultat- och Balansräkning 
verksamhetsår 2019  
Intäkter & kostnader  

 

Verksamhetskostnader 

 

2019 2018

SEK 6 478 163
SEK 8 882 802

SEK 6 484 527

SEK 9 598 023

Intäkter Kostnader

7,6 %

0,7 %

91,7 %

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
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Resultaträkning  

Fördelning av årets resultat 

Noter 2019 (SEK) 2018 (SEK)

Verksamhetsintäkter

Gåvor 2 3 800 6 400

Bidrag 2 9 294 223 6 478 127

Övriga verksamhetsintäkter 2 300 000 0

Summa verksamhetsintäkter 9 598 023 6 484 527

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 4-9 8 145 925 5 941 283

Insamlingskostnader 4-9 58 380 0

Administrationskostnader 4-9 678 497 536 880

Summa verksamhetskostnader 8 882 802 6 478 163

VERKSAMHETSRESULTAT 715 220 6 363

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Summa finansiella poster 0 0

RESULTAT EFTER FINSANSIELLA POSTER 715 220 6 363

ÅRETS RESULTAT 715 220 6 363

Noter 2019(SEK) 2018 (SEK)

Årets resultat enligt resultaträkningen 715 220 6 363

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 4-8 -3 800 -6 363

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte 
utnyttjats under året

0 0

Överföring av ändamålsbestämda medel 4-8 -555 686 0

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 155 734 0

 of 9 20



Balansräkning
Notes 2019 (SEK) 2018 (SEK)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 10 183 700 183 700

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 11 39 581 1 485 430

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 575 072 124 610

Kassa och bank

Kassa och bank 7 516 390 6 375 373

SUMMA TILLGÅNGAR 8 314 743 8 169 113

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda medel 4-9 652 127 92 641

Balanserat kapital 9 169 988 14 254

SUMMA Eget Kapital 822 115 14 254

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 13 73 903 62 962

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 6 962 706 7 501 627

Övriga skulder 15 143 596 160 874

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 312 423 336 754

SUMMA SKULDER 7 492 627 8 062 217

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 314 743 8 076 471

 of 10 20



Kassaflödesanalys 

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från givare och organisationer m m 10 172 302 7 986 586

Utbetalningar till samarbetspartner, anställda och leverantörer m m -9 031 286 -7 686 003

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före betalda räntor och inkomstskatter

1 141 016 300 583

Erhållen ränta 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 141 016 300 583

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 141 016 300 583

Likvida medel vid årets början 6 375 374 6 074 790

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 7 516 390 6 375 374
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Noter till resultat- och balansräkning 2019 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med Årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande 
riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter

Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till 
det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. 

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när 
de erhålls. Gåvor i form av utrustning, 
förnödenheter, tjänster och hyresfria kontorslokaler 
redovisas inte som intäkt. Gåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde. 

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att 
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att 
erhålla bidraget uppfylls. De värderas till det 
verkliga värde som Shifo fått eller kommer att få. 
Verksamhetskostnader

Shifos verksamhetskostnader redovisas enligt 
FRIIs riktlinjer som ändamåls-, insamlings och 
administrationskostnader. 

Ändamålskostnader

Med ändamålskostnader avses de kostnader som 
Shifo har för att genomföra uppdraget enligt 
stadgarna. 

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader avser de kostnader som 
uppkommer för att samla in gåvor från 
privatpersoner och företag i form av 
insamlingsmateriel, tryckkostnader, annonser samt 
personalkostnad för dem som arbetar med dessa 
insamlingsaktiviteter. 

Administrationskostnader

Administrationskostnader är sådana kostnader 
som behövs för att administrera stiftelsen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för 
ändamålet och givaren. Här ingår bland annat 
kostnader för hyra, administrativ personal, revision 
(exklusive revision av projektmedel) och andra 
löpande kostnader för kansliet. 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt direkt 
metod. 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Not 2. Gåvor och bidrag


2019 (SEK) 2018 (SEK)

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten 3 800 1 400

Företag 300 000 5 000

Summa 303 800 6 400

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Media och nätverk 0 0

IT tjänst 0 47 920

Konsult tjänst 0 0

Summa 0 47 920

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

IKEA Foundation 1 614 063 3 162 860

PostkodStiftelsen 983 458 877 815

Plan International Kenya 665 132 393 498

Plan International Uganda 0 336

IKARE Ltd. 896 453 233 306

Gavi Alliance 1 597 374 614 552

SAK 2 700 000 1 140 000

Karolinska Institutet 144 726 55 760

AF Jochnick Foundation 693 018 0

Summa 9 294 223 6 478 127

Totala insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 303 800 6 400

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 0 47 920

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 9 294 223 6 478 127

Summa insamlade medel 9 598 023 6 532 446
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Not 3. Anställda och personalkostnader


Ingen ersättning utgår till styrelsen. Shifos direktör blev utnämnd till Ashoka Fellow i 2016 och tilldelades ett 
stipendium och därmed erhöll han inte någon lön från Shifo. I 2017 sänktes stipendiet från Ashoka med 20 % 
vilket täcktes av Shifo. I 2018 sänktes stipendiet från Ashoka med 40 % vilket täcktes av Shifo. År 2019 tog 
stipendiet slut och sedan dess har Shifos direktör erhållit full lön från Shifo. I slutet av året hade Shifo tio 
anställda i Sverige.  

2019 2018

Medelantalet anställda i Sverige

Kvinnor 5 5

Män 5 3

Total 10 8

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter (varav män) 8 (5) 8 (5)

Direktör (varav män) 1 (1) 1 (1)

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 0

Direktör 500 710 88 392

Övriga anställda 2 596 714 2 527 485

Summa löner och andra ersättningar 3 097 424 2 615 877

Sociala kostnader 1 108 118 991 971

( Varav pensionskostnader exkl. löneskatt ) (150 547) (129 881)
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Not 4. Projekt i Uganda


Not 5. Projekt i Afghanistan


2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

Personliga donationer 3 800 6 400

IKARE Ltd. 459 762 49 773

Plan Uganda 0 336

IKEA Foundation 1 614 063 1 593 153

Kostnader

Ändamålskostnader 1 887 639 1 592 702

Insamlingskostnader 0 0

Administrationskostnader 93 507 50 596

Årets resultat 96 478 6 363

Disponibelt vid årets början 92 640 86 277

Ändamålsbestämda medel 96 440 92 640

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

IKEA Foundation 0 1 569 707

Swedish Committee for Afghanistan  2 700 000 1 140 000

Kostnader

Ändamålskostnader 2 553 640 2 582 662

Insamlingskostnader 0 0

Administrationskostnader 116 791 127 045

Årets resultat 29 569 0

Disponibelt vid årets början 0 0

Ändamålsbestämda medel 0 0
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Not 6. Projekt i Gambia


Not 7. Projekt i Kenya


2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

PostkodStiftelsen 983 458 877 815

IKARE Ltd. 436 691 183 533

Gavi, the Vaccine Alliance 1 597 374 614 552

AF Jochnick Foundation 693 018 0

Kostnader

Ändamålskostnader 2 966 055 1 459 957

Insamlingskostnader 58 380 0

Administrationskostnader 381 416 215 943

Årets resultat 304 690 0

Disponibelt vid årets början 0 0

Ändamålsbestämda medel 0 0

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

Plan International Kenya 665 132 393 498

Kostnader

Ändamålskostnader 537 700 250 202

Insamlingskostnader 0 0

Administrationskostnader 19 931 143 296

Årets resultat 107 501 0

Disponibelt vid årets början 0 0

Ändamålsbestämda medel 0 0
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Not 8. Projekt i Tanzania


Not 9. Kärnfinansiering


Kärnfinansiering består av finansiering från filantroper, investerare och företag som vill stödja uppbyggnaden 
av Shifos verksamhet. Detta inkluderar även intäkter inom ramen för Shifos konsultverksamhet. 

Not 10.Andra långfristiga fordringar/Ställda säkerheter


2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

Karolinska Institutet 144 726 55 760

Kostnader

Ändamålskostnader 115 222 55 760

Insamlingskostnader 0 0

Administrationskostnader 8 257 0

Årets resultat 21 248 0

Disponibelt vid årets början 0 0

Ändamålsbestämda medel 0 0

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Insamlade medel

Personliga donationer 0 0

Affärsänglar 0 0

Konsulttjänster 300 000 0

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Ändamålskostnader 85 670 0

Insamlingskostnader 0 0

Administrationskostnader 58 595 0

Årets resultat 155 734 0

Disponibelt vid årets början 14 254 14 254

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 169 988 14 254

2019 (SEK) 2018 (SEK)
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Not 11. Övriga fordringar


Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Not 13. Leverantörsskulder


Not 14. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag


Deposition 183 700 183 700

Summa 183 700 183 700

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Behållning på skattekonto 39 581 169 793

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 315 637

Summa 39 581 1 485 430

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Förutbetalda kostnader erhållna ej nyttjade bidrag 68 555 0

Övriga förutbetalda kostnader 506 517 124 610

Summa 575 072 124 610

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Pensionsförsäkringspremier 0 0

Övriga externa tjänster 73 903 62 962

Total 73 903 62 962

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Projekter i Uganda 4 344 412 3 975 809

Projekter i Afganistan 0 0

Projekter i Gambia 2 063 780 2 161 446

Projekter i Kenya 0 665 132

Projekter i Tanzania 554 514 699 240

Summa 6 962 706 7 501 627
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Not 15. Övriga skulder


Not 16. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2019 (SEK) 2018 (SEK)

Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 40 186 53 888

Personalens källskatt 103 410 106 986

Summa 143 596 160 874

2019 (SEK) 2018 (SEK)

Upplupna semesterlöner 207 546 157 771

Upplupna sociala avgifter 65 211 49 572

Upplupna revision 23 125 19 375

Upplupna pensionspremier 16 541 10 036

Förutbetalda intäkter 0 100 000

Summa 312 423 336 754
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