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Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som är politiskt och
religiöst obunden. Stiftelsen grundades 2010 av medicinjournalisten Robert
Åkesson. Insamlingsstiftelsen Choice har tagit fram och utvecklat det evidensbaserade
TUTCH-programmet (Teens Understanding and Taking Control of Health) i sin helhet inom
ramen för Arvsfondsprojektet Ungdomar utbildar Ungdomar. Det startade som pilotprojekt
2013 och har efter det utökats till fler städer och skolor. Projektet har under 3,5 år utvärderats
och summerats och projektets lyckade insatser lever vidare med hjälp av olika bidragsgivare.

Inför hösten 2016 beviljades Stiftelsen Choice bidrag för ett nytt Arvsfondsprojekt
’Hälsa för nyanlända ungdomar’ som är inriktat på nyanlända elever i Sprint-klasser
(Språkintroduktion). Verksamheten bedrivs med hjälp av läkarstudenter som föreläser
för elever om ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak) utifrån ett medicinskt perspektiv.
Under hösten har Liljeholmens gymnasium tagit del av föreläsningar.
Verksamheten har startat upp i Skåne i större skala med en projektledare som arbetar
lokalt på flera orter. Undervisningarna finansieras av Malmö Stad tillsammans med
andra kommuner.
Även i Östergötland har Stiftelsen Choice startat upp i större omfattning genom en
satsning. Där har fler samarbeten inletts med skolor på nationella program och
Sprint-program.
Stockholm Stad har även inlett ett samarbete med Stiftelsen Choice för att kunna nå
ut till fler nyanlända elever med kunskap om ANT och hälso- och sjukvården.
Stiftelsen Choice ska expandera verksamheten till Norge genom nätverket Business
Sweden. Arbetet pågår för fullt för att starta upp en filial i Oslo.
Verksamheten har sedan starten vuxit från Stockholm, Uppsala och Linköping till Lund,
Göteborg, Örebro och Umeå. Under vårterminen 2016 hade Stiftelsen Choice de första
föreläsningarna på en skola i Umeå, vilket också innebär att samtliga städer där
läkarprogrammet finns är involverade i organisationen. Även andra städer är representerade
i våra samarbeten som till exempel Piteå, Sundsvall, Vimmerby, Falun, Orsa, Mariestad,
Hässleholm, Helsingborg och Sjöbo.
Under året har vi undervisat 127 gymnasieklasser (motsvarar ca 4000 elever). Vi har
även undervisat 8 högstadieklasser (ca 240 elever) Sammanlagt har vi nått 4240 elever
(jämfört med ca 4320 elever år 2015, ca 2 800 elever 2014 och ca 600 elever 2013) runt om i
landet. Till skillnad från tidigare år har eleverna det senaste året träffat läkarstudenterna vid
fler tillfällen. Detta eftersom flera av våra projekt startat upp för nyanlända elever där det
ordinarie utbildningsprogrammet TUTCH delats in i fler delar för att täcka fler områden.
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I januari 2016 var 125 läkarstudenter verksamma inom organisationen
och samma antal läkarstudenter är redo för 2017 års utmaningar.
Stiftelsen Choice arbetar tillsammans med läkarstudenter för ökad
kunskap och förbättrad hälsa hos gymnasie- och högstadieelever. För det
används vårt tredelade utbildningsprogram TUTCH, Teens Understanding and Taking
Control of Health. I TUTCH-programmets första
del undervisar läkarstudenterna om hjärtat, kärlen
och lungorna samt hur dessa organ påverkas av
tobak och alkohol. I programmets andra
undervisningsdel undervisar läkarstudenterna om
hjärnan, belöningssystemet, beroende samt hur
hjärnan påverkas av alkohol och hur kroppen
påverkas av olika typer av narkotika. Båda
undervisningsdelarna avslutas med exempel på
patientfall som gymnasieleverna får diagnostisera
och redogöra för hur åkomman kan ha uppkommit
samt hur den kan behandlas eller lindras.
Genomgående i undervisningen aktiveras och
involveras eleverna i lärandet och stor del av
undervisningstiden ägnas åt att besvara elevernas
frågor då detta gör innehållet relevant för elevernas
kontext och funderingar och skapar större
interaktivitet mellan föreläsare och elever.

Stiftelsen Choice medverkade i Almedalen genom
att hålla i seminarium och nätverka med bland
annat Prins Daniel och folkhälsominister Gabriel
Wikström.
Under våren 2016 arrangerade Stiftelsen Choice
en frukostföreläsning i Riksdagen. Lena
Hallengren (ordförande i utbildningsutskottet)
bjöd in till
seminariet och
medverkade
gjorde
ledamöter, Gålöstiftelsen, Choice läkarstudenter
och gymnasielärare.
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I november arrangerades det årliga eventet Choicedagen. Nytt för i år
var att gymnasieklasser deltog. Cirka 350 elever samlades för att
träffa Choice läkarstudenter och höra en kortversion av en
föreläsning av studenterna, rollspel
och körunderhållning. Vi hade
äran att få ha Skolborgarrådet i Stockholms stad
Olle Burell och generalsekreterare från European
Cities Against Drugs (ECAD) Erik Leijonmarck
som talare.
Stiftelsen Choice ställde ut och deltog vid
Drogfokus, en mässa som i år arrangerades i
Uppsala. Vi fick nätverka med nya kontakter från
organisationer inom samma område och delta vid
många intressanta föreläsningar med bland annat
folkhälsominister Gabriel
Wikström.
European Cities
Against Drugs (ECAD) anordnade en internationell konferens
där talare från Italien, Storbritannien, Estland, Lettland och
Sverige var representerade.

Intresset har vuxit även utanför Sverige för Stiftelsen Choice förebyggande arbete.
Choice deltog i Bryssel för att prata om vårt svenska koncept och har varit med i
möten på Impact Hub i Stockholm genom
businessnätverket Business Sweden som ska
hjälpa oss ut i stora världen.
Under sommaren och hösten har Stiftelsen
Choice haft möten i Oslo angående att expandera
och starta upp verksamheten även i Norge. Två
möten har ägt rum, ett med Business Sweden på
deras kontor i Oslo och ett annat möte med
Øystein Eriksen Søreide, Bydelsdirektør i Bydel
Grorud och tidigare politiker. Registrering pågår för att starta upp en filial till
Stiftelsen Choice i Oslo.
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Choice deltog vid seminariet Nyckeln till en
frisk generation där några av talarna var Prins
Daniel, Gabriel Wikström, Mai-Lis Hellénius och
Carolina Klüft.
Under vårterminen skrev Annie
Velander från masterprogrammet i Global
hälsa sin uppsats om Choice läkarstudenters
arbete i en intervjustudie under
handledning av professor Solvig Ekblad,
Karolinska Institutet.
I april föreläste läkarstudenter från
Stiftelsen Choice i Orsa kommun för första
gången. Deltagare var samordnare, pedagoger, föräldrar och
hälsoarbetare.
Stiftelsen Choice var på plats på GIH:s arbetsmarknadsdag för
att träffa studenter och berätta om vårt arbete. Det blev en väldigt
trevlig dag med många aktiviteter och möten med spännande
studenter.

Det har rekryterats och utbildats ett 60-tal nya föreläsare under 2016, både
läkarstudenter och psykologstudenter. Choice höll även två workshops för redan
aktiva Choiceföreläsare där fokus låg på förberedelser för att utbilda nyanlända elever
inför Choice nya Arvsfondsprojekt samt uppdrag för Stockholms stad, Malmö stad
och skolor i Linköping.
Sammanlagt har cirka 4240 elever deltagit och utbildats i Stiftelsen Choice
utbildningsprogram i städerna Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund,
Örebro och Umeå. 192 undervisningstillfällen har ägt rum för både elever på Sprintprogram, nationella program och högstadiet.
Över 125 läkarstudenter är engagerade inom verksamheten och nu redo för 2017 års
utmaningar.
Under hösten har Choice introducerat fysisk aktivitet hos sprint-klasser och samtidigt
undervisat om vad som händer i kroppen när man tränar. Detta kan förhoppningsvis
bli ett mycket lyckat och efterfrågat koncept.
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Arbetet på högstadiet som startade igång under 2015 har fortsatt
under 2016. Under året har 8 klasser fått ta del av insatserna och vi
har nått cirka 240 elever.
TUTCH-programmet har utvärderats och sammanställts
till en terminsrapport
under vårterminen 2016 för att
säkerställa kunskaper och attityder i
relation till ANT bland elever som
deltagit i utbildningsprogrammet i
våra samarbetsskolor.
Arbetet med vår nya
målgrupp, nyanlända elever på Sprint-program, har
startats upp och varit mycket uppskattat av
samarbetsskolor och elever. Två terminsrapporter har
sammanställts under hösten 2016, en i Stockholm och
en i Malmö, för att utvärdera insatserna hos elever och skolpersonal för fortsatt arbete
under 2017.
Insatserna som läkarstudenterna gör ute på skolorna har visats mycket framgångsrika
då de både lyckas väcka tankar hos eleverna om deras egna kroppar och ANT-bruk,
stärker dem till att kunna fatta kunskapsbaserade beslut kring ANT-bruk och minskar
mångas lust till att prova eller bruka ANT.
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Under föreläsningen i riksdagen berättade
Stiftelsen Choice om arbetet och deltagare var
bland annat lärare vi arbetat med under flera år. ”– Vi använder
läkarstudenterna som en integrerad del i undervisningen. Vi
förbereder eleverna inför besöken, men att unga vuxna kommer
ut i skolan och öppnar upp för frågor är oslagbart. Eleverna
vågar ställa andra frågor till läkarstudenterna än till oss” –Olle
Brick, lärare på Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm.
Text: Eva Ekeroth, tidningen Accent. Text: Eva Ekeroth,
tidningen Accent.
Bild: Agnes Stuber.
För att läsa hela artikeln i Accent:
http://www.accentmagasin.se/forebyggande/lakarstudenter-ska-fa-elever-att-tankatill-om-droger/
I Malmö stad uppmärksammade Sydsvenskan när föreläsarna Kajsa och Nathalie från
Choice undervisade elever på Universitetsholmens gymnasium. ” Det här är fjärde
gången den här klassen träffar
läkarstudenterna. Eleverna är
engagerade. Taktiken i projektet
har varit att undvika
skrämselpropaganda och att inte
komma med moraliska pekpinnar.
Istället försöker man utgå från ett
mer kliniskt medicinskt perspektiv
om vad som händer i kroppens
Bild: Lars Brundin, Sydsvenskan

organ.

– Vi vill visa hur kroppen faktiskt påverkas. När eleverna har fått den kunskapen så
kommer de också kunna göra medvetna val.” –Kajsa Videfors, läkarstudent.
Läs mer om Kajsas och Nathalies arbete: http://www.sydsvenskan.se/2016-1128/lakarstudenter-krossar-myter-om-droger-och-tobak-bland-nyanlanda
Läkarstudenten Cechael från Uppsala Universitet medverkade i intervju i Sveriges
Radio P5 vid Choicedagen 2016. Hon berättade om
Choicedagen och jobbet som föreläsare för Choice. Gå in
och lyssna (minut 52:00):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/811141?programid=2842
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I Drugnews uppmärksammades Stiftelsen Choice arbete i Stockholm
när läkarstudenterna Tove och Kazhan föreläste på Fredrikshovs
gymnasium om hjärnan och belöningssystemet. Läs mer på:
http://drugnews.nu/2016/02/05/lakarstudenter-lar-unga-om-ant/

Föreläsarna Meta och Anja representerade Choice
som sakkunniga i den populära podcasten ”Jag är
sjuk i huvudet” som drivs av Jessica Ekman och
Viktor Åkerblom. Programmet handlade om
alkohol, narkotika och tobak. Avsnitt nr 61:
http://sjukihuvudet.se/blog/61-alkohol-narkotika-

61. ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK

10 OKTOBER, 2016 SJUK I HUVUDET

och-tobak/
Umeå tidning och P4 Västerbotten var på plats när
Stiftelsen Choice höll premiär-föreläsningar för Umeåelever på
Midgårdsskolan under mars 2016. Läs delar av intervjun på
nästa sida och via länkarna:
http://umeatidning.se/images/tidningsarkiv/utark2016/UMEAT_
1316.pdf och
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=
6393276
I Almedalen var Drugnews på
plats för att skriva om Stiftelsen
Choice nya satsningar på nyanlända
elever på språkintroduktionsprogram
(Sprint). Läs delar av intervjun på nästa sida och här:
http://drugnews.nu/2016/07/08/lakarstudenter-hjalpernyanlanda/
Bild: Drugnews
Även Piteå-Tidningen skrev om Stiftelsen Choice arbete
på skolor med inriktning på läkarstudenten Tove och fler unga föreläsare inom
organisationen: http://www.pt.se/ung/tove-forelaste-pa-almedalsveckan-10118088.aspx
Läs hela intervjun med läkarstudenten Tove på nästa sida.
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Tove föreläste på Almedalsveckan
19:00 | 16-07-07 | Piteå-Tidningen

I veckan fanns stiftelsen Choice på plats i Almedalen för att föreläsa om
sin verksamhet. Det gjorde också den utflyttade pitebon och läkarstudenten
Tove, 22 år.
Tove, som också är tidigare medarbetare på UNG-redaktionen, har precis avslutat sitt tredje år på
läkarutbildningen vid Karolinska institutet.
- Under de första två åren fick vi lära oss väldigt mycket om den egna kroppen, det kändes orättvist att inte
alla får lära sig det. Jag började googla runt för att se om det fanns något sätt att nå ut med den kunskapen
till andra, och hittade stiftelsen Choice. Där har jag varit fast sen dess!
Choices koncept är att låta läkarstudenter utbilda högskole- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och
tobak: ANT. Det är en ideell organisation som startades för sex år sedan och år 2015 fanns ungefär 130
aktiva läkarstudenter med.
- Vi åker ut till skolor som tar kontakt med oss. Då har vi två föreläsningar som är 90 minuter långa
vardera, sedan får eleverna göra ett eget arbete om valfritt område som passar in i deras läroplan.
Hur kommer det sig att just du vara med på seminariet på Almedalsveckan?
- Jag och några till ingår i styrgruppen av läkarstudenter i Choice, så vi har varit här och pratat om vårt
arbete. Jag har föreläst mest i hela organisationen sen jag blev med, så jag tror det var därför. Det var
faktiskt mer folk och lyssnade än vad jag hade väntat mig. Många ville ställa frågor och så, det var kul.
Varför tycker du ANT-utbildningar behövs?
- Det är ett växande problem, många i cannabisdebatten tror att det är ofarligt. Det är en sån extrem
okunksap, trist att ungdomar hamnar i det utan att veta vad de tackar ja till.
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Läkarstudenter hjälper nyanlända
PUBLICERADES: 2016-07-08 KL 16:50
På ett seminarie i Soberian i Almedalen berättade tre unga läkarstudenter om sina
erfarenheter från att undervisa skolelever om hälsa, fysiologi och vad som händer i kroppen när droger tas.
Ellinor, som gått 8 terminer på läkarlinjen på KI, har under våren dels gjort ett särskilt arbete om utsatta
unga och drogproblem och besökt Maria Ungdom.
Dels har hon i förplanering för projektet undervisat invandrarelever på en gymnasieskola i Stockholm vid
flera tillfällen. Det har varit ett hundratal unga från bl a Afghanistan, Nordafrika, Iran och Syrien.
– De har många frågor – allt från hur barn blir till, varför svenskar dricker så mycket alkohol, vad snus är,
till om kärlek sitter i hjärtat eller hjärnan. Det har ibland varit lite svårt med språket och kulturbarriärer,
men gått bra och varit lärorikt, berättar hon för Drugnews.
Syfte med projektet är underlätta nyanländas integration på hälsosamt sätt i svenska samhället och ge
verktyg att fatta egna kunskapsbaserad beslut om tobak, alkohol och andra droger. Våga söka hjälp och
hitta rätt i vården. Men även stimulera fysisk aktivitet och hitta verktyg hantera stress och sömnproblem för
att förebygga självmedicinering med alkohol och andra droger.
Choice har knutit till sig uppåt 300 unga läkare och läkarstudenter och genom åren undervisat omkring 15
000 svenska gymnasieungdomar vid upprepade tillfällen om ANT. Över hälften som deltagit i
utbildningsprogrammen har efteråt visat minskat intresse av att prova eller använda narkotika, visar
uppföljningar av folkhälsovetare.
Unga medicinstudenter som möter elever har ofta lättare att samtala om svåra frågor och kan i samtal utan
skräckpropaganda tala om effekter av olika droger och risker för hälsan.
– Mötena med skoleleverna gör också oss till bättre läkare. Ett bra sätt för oss att lära mer om medicin är
att få lära andra, säger Tove som går på läkarlinjen på KI.
• Projektet Sprint (Språkintroduktionsprogrammet på gymnasienivå) för nyanlända inleds i höst på skolor i
Stockholmsområdet och är tänkt byggas ut till fler områden, i första hand kring de sju lärosätena med
medicin och psykologutbildning.
Ursprungstext av: Sven Liljesson, Drugnews

NYHETER 30 mars – 5 april 2016 · Umeå tidning

»Alla kan bli beroende«
Nyligen hade ett koncept för att utbilda ungdomar kring
alkohol, narkotika och tobak premiär i Umeå. Stiftelsen
Choice låter läkarstudenter berätta för elever om hur
droger och tobak påverkar kroppen.

10

I ett klassrum på Midgårdsskolan sitter halva klassen på bänkarna.
Den andra halvan står intill och slår en av sina klasskompisar
nedanför knäet. Övningen går ut på att testa hur kroppens reflexer
fungerar och när den är avslutad ger Tove och Rebecca, som båda
studerar till läkare vid Karolinska institutet, en mer ingående förklaring. Sedan
berättar de om nerver, hjärnans delar och dess belöningssystem, för att slutligen
komma in på hur tobak-, narkotika- och alkoholberoende uppstår.
– Alla kan bli beroende tyvärr. Det är en fysisk reaktion som sker i hjärnan,
konstaterar Rebecca.
– Vi ger dem kunskap för att de ska kunna få fatta medvetna beslut själva, säger
Rebecca.
– På läkarprogrammet får man lära sig så mycket om sin egna kropp, det känns
orättvist att inte andra får höra det, fyller Tove i.
Eleverna är positiva till föreläsningen.
– Man har ju alltid hört av sina föräldrar att man inte ska göra en massa saker. Nu får
man veta varför det inte är bra för kroppen, säger en elev.
Ursprungstext: Anna Bergman, Umeå Tidning.
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Det återkommande eventet Choicedagen inriktades under 2016 till
skolelever. Under Choicedagen 2016 deltog 350 elever och deras lärare på
Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet i Solna. Programmet bestod av
läkarstudenter som modererade, föreläste och visade patientfall genom rollspel. Olle Burell
(Skolborgarråd i Stockholms stad) invigningstalade och Erik Leijonmarck
(Generalsekreterare på Europeiska städer mot narkotika, ECAD) talade under dagen. Dagen
bjöd också på körunderhållning.
Under eventet fick fyra läkarstudenter utmärkelsen ”Årets läkarstudent”. Dessa har under
året utmärk sig genom olika prestationer inom organisationen och det hälsofrämjande arbete
som utförs i samband med föreläsningar på skolor och när de möter skolelever. Under dagen
medverkade läkarstudenter från Choicedagen i intervju med Sveriges Radio P5 Stockholm.
Choicedagen 2016 var mycket inspirerande och vi tackar alla som deltog och ett stort tack
riktas till Smiling Faces, Roslagens Musteri, Coop Östermalmstorg, Ett bageri, Lidingö
Rosteri och Il Caffe som sponsrade Choicedagen med mat och dryck samt Daylight som
sponsrade oss med tröjor.

Choicedagen 2016. Från vänster: Robert Åkesson (Choice grundare och VD), läkarstudenterna
Rebecca, Jennifer, Cechael, Mujtaba och Skolborgarråd Olle Burell.
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Stort tack till alla partners för ert stöd under 2016 och för möjliggörandet av
våra insatser och den nytta vi kan göra för ungdomar runt om i Sverige!

Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse

BA Danelii Stiftelse

Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Kungliga sällskapet
Pro Patria

Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelser

Forsgrénska stiftelsen

Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
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Under kalenderåret 2015 har stiftelsen Choice besökt 135 klasser där vi
träffat cirka 4240 elever. Nytt för i år är att vi undervisat elever på nationella
program, Sprintprogram och i högstadiet. Vi finansierar vår verksamhet genom donationer
från Allmänna Arvsfonden, Gålöstiftelsen, Stockholms Stad, Malmö Stad, Marcus och Amalia
Wallenbergs Minnesfond och ett antal mindre stiftelser och fonder. År 2016 hade vi en
omsättning på knappt 2,4 miljoner kronor. I januari 2016 fanns stiftelsen i Stockholm,
Uppsala, Linköping (där vi når samtliga gymnasieskolor privata och kommunala), Göteborg,
Lund och Örebro. Under vårterminen 2016 har vi även haft de första undervisningarna för
gymnasieelever i Umeå där läkarstudenter även har utbildats inom stiftelsens arbetsmetod.
Vi finns därmed representerade på samtliga orter i Sverige där läkarprogrammen är
verksamma. Förutom tidigare nämnda städer där läkarprogrammen finns är vi verksamma i
städerna Norrköping, Eskilstuna, Helsingborg, Mariestad, Piteå, Sundsvall, Hässleholm,
Vimmerby, Falun och Höganäs där vi har samarbeten med skolor.

-Lugnetgymnasiet
-Hvitfeldska Gymnasiet
-Nicolaiskolan, Filbornaskolan
-Folkungaskolan, Berzeliusskolan, Anders Ljungstedts Gymnasiet, Birgittaskolan,
Framtidsgymnasiet, Katedralskolan, Realgymnasiet, Anders Ljungstedts gymnasium
-Gymnasieskolan Vipan, Thoren Innovation School, Humanus Gymnasium
-Universitetsholmens gymnasium, S:t Petri skola
-Sjölins Gymnasium Nacka, Nacka Gymnasium
-Plusgymnasiet, Hagagymnasiet
-Viktor Rydberg Odenplan, ESS Gymnasiet Södermalm, Viktor Rydberg
Jarlaplan, Östra Real Östermalm, Kungsholmens Gymnasium, Mikael Elias Gymnasium
Kungsholmen, Södra Latin, Skärholmens gymnasium, Liljeholmens gymnasium
-Rudbecksskolan
- Upplands Väsby Nya Gymnasium
-Näsbyparksskolan (grundskola)
-Fyrisskolan, Rosendalsgymnasiet, Bolandgymnasiet, IT-gymnasiet, Katedralskolan
Vimmerby gymnasium, Astrid Lindgrens skola (grundskola)
-Brunns Skola Värmdö (grundskola), G2 Gustavsbergs Gymnasium
-IT-gymnasiet, Virginska Gymnasiet, Rytmus Örebro
Midgårdsskolan
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Trots en nedåtgående trend i alkoholbruk hos ungdomar har 76% av tjejerna
och 73% av killarna i gymnasiet druckit alkohol de senaste 12 månaderna
(CAN, 2015). Rökning är vanligare bland tjejer medan snusanvändning är vanligare bland
killar. Totalt har tobaksbruket minskat något jämfört med tidigare år för tjejer och varierat
något inom samma nivåer för killar. Andelen killar i årskurs 2 som röker är 23% och andelen
tjejer är 26%. Däremot har andelen som provat e-cigaretter ökat något. 36% av killarna och
26% av tjejerna har använt e-cigaretter. En något större andel har rökt vattenpipa vid något
tillfälle, cirka 40%. Andelen killar som använder snus är 23% och motsvarande andel för
tjejer är 4%.
15% av eleverna rapporterade att de använt narkotika vid något tillfälle och narkotikabruket
är större hos killar jämfört med tjejer. Nätdroger har någon gång använts av 3% av
gymnasieelever i årskurs två och Spice och andra rökmixar är de vanligaste nätdrogerna. Det
är även den näst vanligaste narkotikasorten efter cannabis (CAN, 2015). ANT-bruk bland
unga som startar i tidig ålder medför en ökad risk för skadlig konsumtion i vuxen ålder,
något som kan förebyggas.
Alkohol, narkotika och tobak (ANT) används som medel för att våga mer och även
skapa en vuxen identitet.
Orsakar skador, konflikter, våld, ofrivilligt och oskyddat sex, våldtäkter, stölder,
förstörda saker och kläder mm.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar kraftigt och det beror delvis på missbruk av
ANT.
Unga som brukar ANT i tidig ålder har en ökad risk för skadlig konsumtion i vuxen
ålder.
Unga har rätt att känna till de risker de aktivt utsätter sig för. Många ungdomar
saknar kunskaper om riskerna med droger.

De allra flesta ungdomar vet att ANT är skadligt, men få vet varför. Det finns exempelvis en
generell uppfattning om att cannabis och Spice är ofarliga droger.
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Läkarstudenterna som undervisar i gymnasieskolorna är goda förebilder för
eleverna. Läkarstudenterna är även nära i ålder med eleverna, vilket gör att eleverna
upplever att läkarstudenterna förstår deras sociala kontext och det gör det lättare för eleverna
att ställa frågor och öppna upp till läkarstudenterna än till andra vuxna. Läkarstudenterna är
också experter på kroppens fysiologi och anatomi och kan på ett professionellt men
prestigelöst sätt förklara hur kroppen påverkas av ANT.
Utbildningsupplägget formas till stor del efter elevernas frågor och intressen just för att
undervisningen ska kännas intressant och relevant för varje enskild klass. Att eleverna själva
medverkar aktivt i lärandeprocessen och hjälper varandra i lärandet är en framgångsfaktor i
arbetet och som har påvisats leda till starkare effekter av förebyggande insatser i flera
tidigare studier. Enligt Skolverket, 2013, är avgörande delar i ANT-undervisningen att elever
tillåts vara delaktiga och uppmanas till diskussion och engagemang. Att elever får vara
aktiva i lärandet och lära sig av varandra har även visat sig ge bra resultat vid inlärning
kopplat till ANT.
TUTCH-programmet är framtaget för att enkelt kunna tillämpas inom skolornas ordinarie
verksamhet. TUTCH-programmet täcker flera av lärandemålen i exempelvis biologin,
naturkunskapen samt i idrott och hälsa. Läkarstudenternas undervisningar tillämpas därmed
på befintliga lektionstider och elevarbetet kan betygsättas av läraren. Detta gör att insatsens
vikt understryks av skolan och ger eleverna tid och resurser till att utveckla sina kunskaper
om – och sitt eget ställningstagande till ANT.
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Vi utvärderar vår verksamhet fortlöpande för att kvalitetssäkra och förbättra
insatsen. Utvärderingen baseras på enkäter insamlade från elever efter
genomförande av TUTCH-programmets tre delar; två undervisningstillfällen med
läkarstudenter och ett efterföljande fördjupningsarbete. Enkäten besvarades av totalt 311
elever i Stockholm, Lund, Linköping, Göteborg och Umeå under vårterminen 2016.

61% av eleverna har svarat att TUTCH har väckt tankar om kroppen och ANT.
Drygt 86% av eleverna har svarat att de med hjälp av TUTCH-programmet kan
fatta kunskapsbaserade val kring sitt eget ANT-bruk.

33% upplever minskad lust att prova eller bruka alkohol, 50% upplever minskad
lust att prova eller bruka narkotika och motsvarande andel för tobak är

47%.
92% av eleverna tycker att det är antingen bra eller mycket bra att det är just
läkarstudenter som håller i ANT-undervisningen i skolan.

89% av eleverna anser att andra klasser också bör få ta del av
utbildningsprogrammet TUTCH.
Eleverna poängterar att läkarstudenternas föreläsningar är interaktiva och lyfter fram
patientfallen och delaktighet bland eleverna i klassen som positiva inslag. Eleverna
uppskattar framförallt att de själva får agera läkare och diagnostisera exempel på verkliga
patientfall med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Eleverna framhåller också den balanserade
bilden av de överhängande negativa konsekvenserna av hur droger påverkar kroppen och
presenteras på ett sätt som känns trovärdigt. Eleverna tycker genomgående att det är bra att
det är just läkarstudenter som håller i undervisningen då de är nära eleverna i ålder så de
förstår varandras sociala kontext och samtidigt är läkarstudenterna kunniga och trovärdiga
avsändare för informationen.
Förutom ökad kunskap tycks elevernas attityder ha påverkats. Efter att ha tagit del av
utbildningsprogrammet TUTCH ser eleverna större risker med ANT jämfört mot innan. En
lägre andel av eleverna tackar ja om de skulle bli erbjudna cannabis och ett liknande
mönster syns också för attityder till cigarettrökning efter deltagande i TUTCH. Även
attityderna kring alkohol visar på förändringar då en högre andel elever svarar att de inte vill
ha alkohol i en festsituation samt anger att tillgången till alkohol inte är viktig i
eftermätningen. Dock förekommer det att elever ifrågasätter riskerna med
cannabisanvändning, vilket visar att det finns ett behov av ökade insatser för att förändra
ungdomars inställning till narkotika. Dessa resultat visar att det är viktigt med insatsen i
form av TUTCH-programmet för att bidra med ökad kunskap och i och med det ett ökat
konsekvenstänkande hos eleverna. Därför är det av stor betydelse att Insamlingsstiftelsen
Choice och verksamheten finns och fortsätter att verka.
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”Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga
slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med
deras kroppar. Då har de friheten att själva ta ställning.” – Gymnasielärare

”De tog upp egna erfarenheter och sjukhusfall
vilket gjorde undervisningen mer intressant och
lättare att associera fakta.” – Elev årskurs 2

”Läkarstudenterna var unga och sköna och fick pga. det
uppmärksamhet. Dom var som en fresh fläkt.” - Elev

”Bra presentation! Inget dömande utan de var ärliga och sa som det
var! De fick en att tänka till.” – Elev

”De pratade med oss både före och efter och man kunde fråga vad
man ville.” Elev i årskurs 2.
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Under vårterminen 2016 har läkarstudenternas arbete för Insamlingsstiftelsen Choice
utvärderats genom intervjuer och sammanställts i en masteruppsats (Velander, 2016).
Läkarstudenterna delger att de har utvecklats i rollen som både hälsoinformatörer och
retoriker och ser det som en fördel att vara Choiceföreläsare inför sin framtida yrkesroll. En
av fördelarna är att de fått mer övning i att förklara olika sjukdomstillstånd, vilket sedan
underlättar i möten med patienter. De lyfter också fram att det är meriterande att ha
fördjupade kunskaper inom ANT och få förbättrade medicinska kunskaper genom att direkt
lära ut kunskaperna till andra.
Utvärderingen visar också på upplevelser av de utmaningar som uppstår i att utbilda elever
som att involvera alla elever i en klass och hålla kvar elevernas intresse hela tiden. Något
som lyfts fram är vikten av att variera undervisningsformen (videoklipp, övningar och rita på
tavlan) och nyttan av att undervisa tillsammans med någon. Något som nämns som viktigt är
att känna stöd från och använda sin föreläsningspartner som bollplank.
Generellt ser läkarstudenterna arbetet för Choice som fördelaktigt då de kan bidra med
hälsofrämjande insatser genom att stärka ungas kunskaper snarare än att arbeta med
patienter som redan lider av konsekvenserna av en ohälsosam livsstil.

z
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Insamlingsstiftelsen Choice har 2016 varit verksamma i sex år. För att fira det
arrangerades Choicedagen 2016 där Olle Burell (Skolborgarråd i Stockholms
stad) invigningstalade och Erik Leijonmarck (Generalsekreterare på Europeiska städer mot
narkotika, ECAD) talade under dagen. Under eventet fick fyra läkarstudenter utmärkelsen
”Årets läkarstudent” eftersom de utmärkt sig genom olika prestationer inom organisationen.
Under året har fler läkarstudenter utbildats inom TUTCH och genom läkarstudenterna är
Stiftelsen Choice representerade på samtliga orter i Sverige där läkarprogrammen är
verksamma. Under året som gått har verksamheten utökats från gymnasiet, högstadieelever
och universitetsstuderande till föreläsningar för olika yrkesgrupper såsom tandvårdspersonal
och pedagoger samt att alltmer inrikta arbetet till nyanlända elever.

Insamlingsstiftelsen Choice har ett kansli i Stockholm som driver verksamheten över hela
landet. Under höstterminen har även en person funnits på plats i Skåne och en person arbetat
i Östergötland. Under 2016 hade stiftelsen i genomsnitt 3,5 anställda (som motsvarar 1 män
och 2,5 kvinnor). Totala personalkostnader 2016 var 1 585 760 kr. (år 2015 = 1 372 017 kr.)
inklusive sociala avgifter, kollektivavtalskostnader och utbildningskostnader. Vi har inga
pensionskostnader utöver kollektivavtal (inga fallskärmar eller andra guldkantade avtal).

Stiftelsens styrelse består av tre personer, Robert Åkesson, Bo Haglund och Jan Claesson. Vi
välkomnar Jan Claesson som varit med i styrelsen sedan hösten 2016. Styrelsen har haft två
formella styrelsemöten under 2016. Båda de externa styrelseledamöterna Bo Haglund och
Jan Claesson har även deltagit som experter i olika delar av stiftelsens verksamhet.

Robert Åkesson är grundare och ordförande för Insamlingsstiftelsen Choice och arbetar som
VD. Tidigare har han arbetat som journalist (huvudsakligen för radio och tv) med inriktning
på medicin och vetenskap. Han har även studerat medicin/fysiologi vid Karolinska Institutet.
Har även genomgått Novares (Investors) mentorprogram för Sveriges framtida toppledare
(2014/2015). Robert startade Choice för att han ville hjälpa ungdomar och unga vuxna till en
bättre hälsa och en bra start i livet. Robert har nominerats och placerats som finalist för Årets
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Förebyggare i Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysnings
(CAN) 2014. Robert Åkesson blev även finalist i Årets Sociala Entreprenör, en
tävling som arrangeras av Tillväxtverket, Mittuniversitet samt Mälardalens
högskola.

Bo J A Haglund utnämndes att från den 31 oktober 1996 vara biträdande professor i
socialmedicin och från den 1 januari 1999 vara professor i samma ämne med särskild
inriktning på hälsofrämjande åtgärder vid Karolinska Institutet. Han har haft och har flera
internationella uppdrag, bland annat för WHO i Genève, och var director för WHO
Collaborating Centre on Supportive Environments for Health vid Karolinska Institutet. År
2008 tillträdde Haglund som huvudredaktör för Socialmedicinsk tidskrift. Han är verksam
som emeritus sedan 2010. Hälsofrämjande åtgärder (Health Promotion) har som mål att
finna åtgärder som påverkar den sociala rättvisan. Forskningen i den grupp som Haglund
leder har därför sedan dess start varit inriktad på att teoretiskt och praktiskt utveckla
förståelse för hur olika former av åtgärder, så kallade interventioner kan effektiviseras.

Jan Claesson har en bakgrund från svenskt och internationellt
näringsliv och är idag verksam inom svenskt näringslivsfrämjande i
organisationen Business-Sweden. Jan har innehaft ledande befattningar som VD och
försäljnings-marknadschef samt även den diplomatiska rollen som Handelssekreterare i
Förenade Arabemiraten. Under en 10 årsperiod var Jan engagerad i sluten ungdomspsykiatri
och b.la. behandlingar av ungdomar med missbruksproblematik. Jan och familj har sedan år
2000 haft sin svenska hemvist på Lidingö utanför Stockholm.
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Rörelsens intäkter
Förvaltningsresultat

2016
2 370 499 kr
229 737 kr

2015
1 782 306 kr
89 284 kr

2014
2 059 496 kr
- 92 447 kr

2013
1 332 100 kr
13 371 kr

2012
316 093 kr
- 65 650 kr

Verksamhetens mål för 2017 är att fortsätta att nå unga med TUTCH-programmet och stärka
fler till att själva uppleva att de kan fatta kunskapsbaserade beslut kring deras ANT-bruk.
Detta inkluderar högstadieelever, gymnasieelever, studerande på universitet och högskolor,
nyanlända elever på språkintroduktionsprogram med flera. Under år 2017 kommer
innehållet i TUTCH-programmet att fortsätta användas, utvärderas och anpassas efter
målgrupp. Det kommer att utföras med hjälp av pedagoger från våra samarbetsskolor som
har kunskaper i läroplanen och pedagogik och läkarstudenter med erfarenhet av TUTCH.
Insamlingsstiftelsen Choice kommer förutom att fortsätta arbetet i de städer stiftelsen redan
är verksam i även att arbeta för att ytterligare etablera verksamheten i fler städer.
Verksamheten planerar också att starta upp utomlands med start i Norge där samarbeten har
inletts på kommunal nivå och samarbeten kommer även att etableras med både
läkarstudenter och skolor.
TUTCH-programmet kommer att utvärderas genom enkäter för att vidareutveckla och
förbättra undervisningsmaterialet samt kartlägga vidmakthållande av programmets effekter
bland eleverna.
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