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Vad vill organisationen uppnå:
Lepramissionen ändamål är att verka för utrotandet av lepra, dess orsaker och konsekvenser. Vi vill
på kristen grund stödja och driva projekt för utveckling och rehabilitering av lepradrabbade och deras
familjer samt för deras rätt till en värdig tillvaro. Hela byar och samhällen berörs av verksamheten.
Lepramissionen kan också stödja projekt för människor med andra funktionshinder eller i
utanförskap.
Lepramissionens uppgift är också att sprida kunskap i Sverige samt stimulera till ökat intresse om
lepra, dess förekomst, följder och behandlingsmöjligheter. Vi vill också samla in och förmedla medel
för Lepramissionens arbete och akuta humanitära insatser.
Organisatoriskt sammanhang:
Lepramissionen Sverige är självständig organisation som leds av en styrelse som väljs på årsmöte.
Samtidigt ingår organisationen i ett internationellt nätverk, The Leprosy Mission Fellowship, som
finns i ett 30-tal länder och är globalt sett av de ledande lepraorganisationerna. Ett servicekontor i
Storbritannien hjälper med kontakter och professionell specialkunskap. Lepramissionen Sverige
samarbetar med lepramissioner i de länder som genomför insatser med att besegra lepra och hjälpa
drabbade personer och familjer. Vi har ingen egen fältpersonal utan arbetar alltså enbart genom
lokala partners. De lokala organisationerna har välutbildad lokal medicinsk personal och
projektansvariga. Det globala nätverket ger en bred kontaktyta och en stark kompetens.
Strategier för att uppnå målen:
Lepramissionen formulerar strategier för fem år som ligger till grund för arbetet. Utifrån den antagna
strategin antas varje år en verksamhetsplan som styr det dagliga arbetet. Den aktuella strategiska
planen gäller för åren 2015-2019. Verksamhetsplanen för varje år är av konkret karaktär så att det
går att läsa av om målsättningen för året har uppnåtts. Den aktuella strategin utvärderas under
löpande period och vid periodens slut.
Kapacitet och kunnande:
Styrelsen har tillsatt en direktor med kompetens och erfarenhet att arbeta för organisationens
målsättning. Övriga medarbetare har tillsatts utifrån kompetens inom information, projekthantering
och administration. Under år 2017 har informationstjänsten varit vakant men har delvis ersatts av en
redaktör. Medicinsk spetskompetens finns inom det vidare nätverket The Leprosy Mission
Fellowship. De fältländer vi samarbetar med har välutbildad projektpersonal som kan genomföra
gemensamma projekt på ett professionellt sätt. Lepramissionen är också medlem i Svenska
Missionsrådet och får på det sättet tillgång till projektkunnande i Sverige.

Organisationens framsteg:
Styrelsen beslutar varje år om en verksamhetsplan, som kan utvärderas mot den utförda
verksamheten. Inom personalgruppen förekommer en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
pågående och genomförda insatser. Varje enskilt projekt innehåller indikatorer som mäter hur man
lyckats uppnå projektmålen. På samma sätt är verksamhetsplanen för året mycket konkret och kan
visa på framsteg eller misslyckanden i arbetet i Sverige.
Vad har åstadkommits:
Alla avslutade projekt rapporteras med revisionsrapporter. Utvärderingar görs regelmässigt efter
avslutade projekt. Vi kan nu konstatera att målsättningen för projekt i fältländerna (Sydsudan, DR
Congo, Nigeria, Indien, Burma och Bangladesh) har uppnåtts medan insamlingsmålet i Sverige för år
2017 ännu inte helt har kunnat uppnås.
Under år 2015-2016 har Svenska Missionsrådet genomfört en systemrevision på Lepramissionen
genom en extern konsult.
Den övergripande målsättningen att utrota lepra, dess orsaker och konsekvenser håller på att
förverkligas. WHO rapporterar om ett sakta minskat antal nya leprafall i världen. Även om initierade
bedömare menar att det finns ett stort mörkertal i den inrapporterade statistiken går ändå
utvecklingen åt rätt håll. Vi menar att insatserna genom Lepramissionen Sverige och den
Internationella Lepramissionen är en viktig del i den sjunkande statistiken för lepra.
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