Mercy Ships Danmark
Uddrag fra Årsrapporten 2018
Mercy Ships Danmark har til opgave at udbrede kendskabet til Mercy Ships i Danmark,
fundraise midler samt rekruttere frivillige til arbejdet om bord på hospitalsskibet Africa Mercy.
Vi tilbyder behandling, som er gratis både for patienterne og værtslandene. Mercy Ships
behandler uden stillingtagen til indbyggernes etnicitet, køn og religion.
Vi tror på, at hvert enkelt menneske er værdifuldt
– derfor er alle velkomne på hospitalsskibet Africa Mercy –
fordi alle syge fortjener lægehjælp.
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NYT SYN
= NORMAL
HVERDAG

Vi løfter i flok for gratis lægehjælp
HÅB OG HELBREDELSE
Mercy Ships er en international humanitær organisation, der gennem 40 år har besøgt mere end 55 udviklingslande.
Vi behandler lidelser og sygdomme, som udvikler sig til stadier, vi slet ikke kender på vores breddegrader. Årsagerne
skal findes i manglende adgang til lægehjælp og indlæggelse på hospital, og mange af lidelserne skyldes desuden
fejl- og underernæring. Grå stær er f.eks. en hyppig lidelse, som ubehandlet udvikler sig til blindhed. Med operation får
patienterne nyt syn og dermed en lysere fremtid. Voksne bliver selvforsøgende, og børn får en normal hverdag med skole
og kammerater.
FRIVILLIGE LØFTER I FLOK FOR GRATIS LÆGEHJÆLP
Baseret på kristne værdier om at praktisere næstekærlighed er det vores passion at hjælpe dem, som har behov, og samtidig
bidrage til en varig forandring hos dem vi hjælper. Hospitalsskibet fungerer som fundament for al Mercy Ships hjælpearbejde i
Vestafrika. De udsendte læger, tandlæger, sygeplejersker, lærere, søfolk, håndværkere m.fl. arbejder ulønnet. Den store frivillige
indsats gør, at penge doneret til Mercy Ships rækker meget langt. I 2018 har Africa Mercy været i Cameroun og Guinea.

HJÆLPEARBEJDE - FORDELING I 2018

UDVIKLING 2017-2018
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

■ Indtægter

2017
■ Hjælpearbejde

2018
■ Administration
-2-
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Det topmoderne hospitalsskib er ombygget fra den
tidligere danske IC3 togfærge, Dronning Ingrid. Den
danske forbindelse afspejles især ved, at Mercy Ships
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Hjælp her og nu samt langsigtet indsats
Sideløbende med operationerne på hospitalsskibet styrker Mercy Ships værtslandets sundhedssystem ved at
renovere klinikker og hospitalsfaciliteter og ved at træne
udvalgte faggrupper. På den måde hjælper vi både det
enkelte menneske, der har et akut behov, og på et samfundsmæssigt niveau, der gør hjælpen langsigtet.

2018 var det hidtil bedste år for Mercy Ships Danmark.
Vi videresendte ca. 4,2 mio. direkte til aktiviteterne – en
stigning på kr. 700.000 i forhold til 2017.
76% af den danske støtte går direkte til aktiviteterne i
værtslandene. 9% går til dækning af administrations
omkostninger, og 15% går til indsamlings- og markedsføringsaktiviteter.
HVOR KOMMER PENGENE FRA
Vores erhvervssponsorers donationer udgjorde 37% af
det indsamlede beløb.

VIGTIG AFTALE MED
WHO I AFRIKA

18% kommer fra private medlemmer, foreninger og
kirker m.v., som enten støtter fast eller ad hoc.

Den 28. august 2018 underskrev Mercy Ships og WHO
en samarbejdsaftale der har til formål at øge adgangen
til sikker kirurgi og anæstesi i Afrika. Aftalen dækker en
række aktiviteter, der bidrager til styrkelse af sundhedstjenester på hospitaler og klinikker, og der arbejdes i
fællesskab henimod en forbedret og mere retfærdig
adgang til sundhedsydelser.

45% kommer fra fonde, der støtter Mercy Ships generelt
eller specifikke projekter.
Uanset giverens art
eller beløbenes størrelse
gælder princippet:
”Mange bække små
gør en stor å”.

Leadership
course

Erhvervssponsorer

Fokus er samtidig at opbygge kapaciteten inden for
sundhedssystemet. Her bidrager Mercy Ships med
dokumentation og formidling af den kirurgiske ”best
practice”, som igennem alle årene er udviklet sammen
med værtslandene og skræddersyet til at matche de
lokale vilkår.

Private
m.v.
Fonde

MULTINATIONALT
MINISAMFUND
Under opholdet er skibet hjem for ca. 450 frivillige fra
forskellige faggrupper, der indgår i et multinationalt
minisamfund med skole, kantine, frisør m.v. Der er et
unikt værdifællesskab, hvor den enkelte har sin specielle funktion, og ingen er vigtigere end andre. Det
kan godt være, at kirurgen har en lang uddannelse,
og derhjemme har en vis ”status”, men når ingen får
løn, og alle ombord har dedikeret deres ressourcer
til at arbejde sammen om en fælles mission om at
hjælpe andre, bliver der en befriende ”musketeragtig” stemning, som er helt speicel for Mercy Ships.
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Hospitalsskibet er indrettet som et moderne hospital med operationsstuer, intensiv
afdeling, sengeafsnit, laboratorier, røntgenafdeling / CT scanner mv. Operationerne
tilrettelægges, så alle faciliteterne anvendes optimalt, så flest mulige operationer kan
afvikles og komme så mange som muligt til gavn. De ca. 450 frivillige arbejder gratis til
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GRATIS TRÆNING OG UNDERVISNING I VÆRTSLANDET
Mercy Ships arbejder tæt sammen med regeringen og lokale partnere for at sikre
forståelse og forankring af indsatsen. Vi bruger metoder, som matcher den hverdag, vi
møder, og har respekt for kulturelle forskelligheder. Vi tror på, at en fælles indsats skaber varige resultater. I alt deltog 1.422 personer på vores kurser/mentorforløb indenfor
Mercysundhedsfaglige specialer. Viden om sund ernæring og bæredygtige dyrkningsmetoder
Ministries
er alfa og omega i forebyggelse af fejlernæring. Derfor træner Mercy Ships også en
gruppe af landets agronomer, som forpligter sig til at give deres viden videre og træne
landmænd i deres lokalsamfund. I 2018 modtog 34 agronomer undervisning i bæredygtigt landbrug. Alle kursister bliver evalueret efter 3 måneder og igen efter 1-2 år.
GRATIS OPBYGNING AF SUNDHEDSFREMMENDE FACILITETER
De bygninger, som Mercy Ships renoverer og indretter til tandlægeklinik og senge
afsnit på land i forbindelse med skibets ophold, overdrages altid til lokale NGO’er
eller regeringen. Faciliteterne er bygget i samarbejde med lokale håndværkere og kan
derfor vedligeholdes.
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LIVSFORVANDLENDE OPERATIONER 2018
CAMEROUN OG GUINEA
102 Deformationer på arme og ben
84 Læbe-ganespalte
382 Tumorer i ansigt og hals
102 Fødselsskader og gynækologi
1.147 Grå stær
431 Struma og brok
152 Brandskader
8.998 Tandlægepatienter
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Dansk støtte giver mening
BESTYRELSESFORMAND JENS ERIK-ENGELBRECHT
”Fordi Africa Mercy har en fortid på Storebælt, føler vi i Mercy Ships Danmark
en særlig forpligtelse i forhold til vedligehold af hospitalsskibet. Vi bruger ofte
ordet ”forudsætningsskabende” til at beskrive, at vores fokus ligger på at sikre, at
fundamentet for al hjælpearbejdet opretholdes. Mercy Ships skaber resultaterne
på tværs af landegrænser, kulturer, religioner og samfundsmæssige vilkår. Vi er
her for at tilbyde flest muligt gratis lægehjælp, så alt bag kulisserne skal bare
fungere, og det er her, vi som bagtrop har vores niche.”

NATIONAL DIRECTOR ULLA HOLST
”Når jeg indimellem stopper op og kigger lidt tilbage, kan jeg for alvor se
den store udvikling kontoret har været igennem. 2018 har været præget at
konsolidering, men nu er der mere plads til at udvikle og tænke langsigtet og
strategisk. En fast pulje af frivillige hjælper dedikeret til indenfor rekruttering,
fundraising og branding, og tilbagemeldingerne vi får, når vi er ude at holde
foredrag, er meget rørende og motiverende. Så for mig bliver det aldrig bare
endnu en dag på kontoret. Hver eneste krone og time, der bliver givet, bliver
taget i mod med stor taknemmelighed og glæde.”

BESTYRELSEN er sammensat af
forskellige kompetencer, så vi har
et bredt og solidt vidensgrundlag,
når vi lægger strategi og træffer
beslutninger. I bestyrelsen sidder:
• Chefanalytiker Lau Svenssen
(Aktieinfo)
• Anæstesisygeplejerske Anna
Marie Holst Pahus
• Direktør Hans Otto Kristensen (Maritime Development
Center)

Hver uge får vi
billeder fra hospitalsskibet,
der taler deres tydelige sprog om
mennesker, hvis liv bliver forvandlet.
Mænd og kvinder, som før havde smerter
og var udstødt, kan nu blive inkluderet i
fællesskabet og forsørge deres familier.
Børn, som før haltede, kan nu løbe, lege
og gå i skole. Det er den virkelighed,
som Mercy Ships Danmark
er en del af.

• Læge Preben Bredesgaard
• Direktør Olaf Olsen (Mercy
Ships, Færøerne).
• Overstyrmand Milan R. Falsing
(NORDEN A/S) er suppleant.
Læs mere om skibets historie,
vores CSR partnere og de frivillige
ombord på www.mercyships.dk
eller følg nyhederne på Facebook
eller Instagram.
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Mercy Ships Danmark 2018
ÅRET DER GIK
Udviklingen i 2018 har generelt været bedre end budgetteret,
og med en indtægtsfremgang på godt otte procent. Der har
gennem året været midler til planlagte aktiviteter, og udgifter
gennem året har været i overensstemmelse med budgettet.
Der har desuden været sendt de planlagte midler til arbejdet
på skibet og i værtslandene.
Cash flowet har haft ledelsens fokus, da følsomheden ved større udsving i en mindre forening er relativ stor. Fokus har de
seneste år været på at balancere tyngdepunktet mellem større
donationer og små og mere frekvente donationer, og 2018
viser en klar bevægelse i den helt rigtige retning.
Større donationer fra fonde og private bidragsydere giver
Mercy Ships Danmark mulighed for at øremærke donationer til
specifikke projekter, hvor de mindre og mere frekvente donationer indgår i en større pulje, der allokeres efter, hvor behovet
er størst.
FLERE OG FLERE KENDER MERCY SHIPS
Kendskabet til Mercy Ships har været styrket gennem forskellige aktiviteter og medieomtale, og en stigende foredragsvirksomhed har bidraget til kendskabsudbredelse samt øgede
indtægter.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER

2018

2017

Indtægter ved
indtægtsskabende aktiviteter

5.527.269

4.939.384

Omkostninger ved
indtægtsskabende aktiviteter
Hjælpearbejde
Oplysning og indsamling
Resultat af
indtægtsskabende aktiviteter

-4.181.479
-755.729

-3.480.259
-781.971

590.061

677.154

Sekretariatsomkostninger
Resultat før finansielle poster

-549.403
40.658

-443.251
233.903

Finansielle udgifter
Finansielle indtægter
Årets resultat

-575
40.083

233.903

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

40.083

233.903

2018

2017

7.313
7.313

7.313
7.313

7.313

7.313

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

49.076
49.076

49.093
49.093

Likvide beholdninger

873.182

794.149

Omsætningsaktiver i alt

922.258

843.242

Aktiver i alt

929.571

850.555

830.050

789.967

Leverandør af varer
og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

99.521
99.521

60.588
60.588

Gældsforpligtelser i alt

99.521

60.588

929.571

850.555

BALANCE
1. JANUAR – 31. DECEMBER
AKTIVER
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Der er også foretaget gennemgang af medlemskartoteket og
kommunikation med medlemmerne. Resultatet var, at mange
medlemmer konverterede deres bidrag fra engangsdonationer til kontingent og/eller faste månedlige gaver via Betalingsservice. I 2019 er medlemsfastholdelse og hvervning af nye
medlemmer fortsat højt prioriteret.

Anlægsaktiver i alt

En enkelt donor har i 2018 tegnet et gavebrev med ti års varighed.
CSR-aftalen med MAN Energy Solutions, som aktivt trådte i kraft
med starten af 2017, blev fornyet i efteråret 2018 og dækker
efter fornyelsen 2019 og 2020 med option for forlængelse.

PASSIVER
Egenkapital disponibel

Passiver i alt
Noter findes i det trykte regnskab

-6-

Projekter vi har støttet i 2018
ØREMÆRKET INDSATS FRA DANSKE DONATIONER
Mercy Ships Danmark har i 2018 sendt 4,2 mio. i bidrag til
arbejdet på hospitalsskibet i Afrika. Heraf er 2 mio. doneret i
samarbejde med vores virksomhedssponsorer til drift og ved
ligehold af Africa Mercy.

Da Mercy Ships støttes via 16 landekontorer, som udgør Mercy
Ships Global, forpligter de enkelte kontorer sig altid til specifikke projekter. Via projektkoder sikres det, at donationen altid
bruges til det respektive formål, og der afrapporteres til det
landekontor, der har bidraget med donationen.

Den danske bestyrelse har prioriteret kontant at støtte uddannelse og træning af værtslandets læger og sygeplejersker
i brug af anæstesi samt efteruddannelse af søfolk, således at
besætningen altid har opdateret de lovpligtige certifikater, som
er en forudsætning for, at skibet er sødygtigt og må huse den
store besætning og de mange patienter. I alt har er der givet
kr. 880.000 til uddannelsesprogrammer. Mercy Ships Danmark
har også bidraget med ca. 265.000 kr. til at dække nogle af de
mange omkostninger, der er forbundet med drift af hospitalet.
Mercy Ships Danmark har desuden bidraget til indkøb af en
landcruiser samt støtte af øjenoperationer og andre patientgrupper.

DANSK INVESTERING I SIKKER ANÆSTESI
I 2018 gjorde medlemmer af Y’s Men’s Club Danmark, en
kirke samt flere fonde det muligt for Mercy Ships Danmark at
finansiere SAFE Pediatric kurser, som er intensiv træning af
læger og sygeplejersker, der arbejder med anæstesi. Under
opholdet i Guinea deltog femogtres lokale læger og sygeplejersker på kurset. De fik trænet deres færdigheder og øget viden
om sikkerhed ved bedøvelse af deres patienter. Kurset veksler
mellem teori og praktiske opgaver i mindre hold, og alle kur
sister bliver evalueret efter kurset. Efter train-the-trainer principperne fik mer end ti ”SAFE-instruktører” ekstra træning. De
kan således fortsætte med at undervise flere kolleger i Guinea
og i andre partnerlande på fremtidige kurser. På den måde
opbygger vi kapaciteten i de lande, vi samarbejder med.
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Sådan lykkes vi med
at skabe håb og helbredelse

FASE 1
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værtslandet

FASE 5

FASE 2

Evaluering af indsats
& læring videreføres

Forberedelse
& screening

Årshjul
for langsigtet
engagement

FASE 4

FASE 3

Opfølgning &
videre forankring

Skibet i havn

EN SOLSTRÅLEHISTORIE
I efteråret 2018 returnerede Africa Mercy til Guinea, som hos
pitalsskibet tre gange tidligere har besøgt. Ved den indledende
patientscreening bemærkede teamet, at der kun var seks
læbe-ganespaltepatienter, som søgte gratis lægehjælp. Seks er
markant færre end tidligere år, hvor tallet har været markant
større. Årsagen var let at finde frem til: Et lokalt lægeteam,
der ved tidligere besøg var blevet trænet til at foretage disse
operationer og uddanne flere kirurger i teknikken, havde gjort
en kæmpe indsats for at gøre sikker operation tilgængelig på
et større geografisk område. Så de seks patienter i køen var et
synligt og rørende resultat af tidligere års indsats i Guinea og
tæt samarbejde mellem NGO’er.
Hør evt. Mercy Ships chefkirurg
Dr. Gary Parker fortælle sin personlige
version af solstrålehistorien
på Mercy Ships’ YouTube kanal.
https://bit.ly/2IbsFk6

FASE 1

FASE 2

Indledende forhandlinger med
landets regering. Værtslandets
specifikke behov for lægebehandling, uddannelse og kapacitetsopbygning aftales og afstemmes i
forhold til Mercy Ships specialer
og kapacitet. Der laves klare skriftlige aftaler, som udelukker enhver
mulighed for korruption.

Forhandlingerne fortsætter og
konkretiseres. Hvor skal skibet
ligge? Hvilke bygninger skal renoveres for at supplere hospitalsskibet? Hvilke hospitaler og fagfolk
kan vi samarbejde med omkring
træning? Hvor og hvornår skal
screening af patienter finde sted?
Et screeningteam sendes afsted
for at sikre høj effektivitet.

FASE 3

FASE 4

FASE 5

I de 10 måneder skibet ligger til
kaj, tilbydes der gratis lægehjælp
efter en stram plan, hvor patienter
med behov for længerevarende
efterbehandling og genoptræning
opereres først, mens forløb, der
ikke kræver efterbehandling, afvikles sidst. Imens suppleres arbejdet
på skibet med projekter på land,
der sikrer en varig indsats.

Der følges op på samarbejdet med
lokale partnere i forbindelse med
overdragelse af bygninger. Alle
kursusdeltagere i vores trænings
programmer bliver kontaktet,
og deres læring og udfordringer
evalueres. De kursusdeltagere, der
har fået ekstraundervisning i at undervise andre, følges særskilt op.

Efter hvert ophold aflægges der
rapport med dokumentation for
resultaterne i værtslandet. En
del af processen indeholder en
analyse af, om der er udviklet nyt
undervejs, som skal bringes videre
til nye ophold og/eller om noget,
som kan gøres bedre næste gang.
Vidensdeling på tværs af landekontorer giver Mercy Ships et
stærkt fundament.

MERCY SHIPS, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre, Tlf. 74 55 16 99, Jyske Bank: 5031/1220748, CVR-nummer 34668361
msdk@mercyships.org, www.mercyships.dk, følg os på facebook.com/mercyships.dk

