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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 TUTCH-programmet 

(Teens Understanding and Taking Control of Health) i sin helhet inom ramen för 

Arvsfondsprojektet Ungdomar utbildar Ungdomar med start som pilotprojekt 2013 har efter 

det fortsatt i större skala. Under 2015 har Insamlingsstiftelsen Choice firat sitt 5-årsjubileum. 

Verksamheten bedrivs med hjälp av läkarstudenter som föreläser för gymnasieelever om 

ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak) utifrån ett medicinskt perspektiv.  

  I januari 2015 var 110 läkarstudenter verksamma inom organisationen och i december 

2015 hade vi drygt 125 aktiva läkarstudenter som är redo för 2016 års utmaningar. 

 

  Verksamheten har vuxit från Stockholm, Uppsala och Linköping till Lund, Göteborg och 

Örebro, dessutom har en första läkarstudent från Umeå välkomnats till stiftelsen och kontakt 

med en skola etablerats, vilket också innebär att samtliga städer där läkarprogrammet finns 

nu är involverade. Även andra städer är representerade i våra samarbeten som till exempel 

Piteå, Sundsvall, Vimmerby, Falun, Mariestad Hässleholm och Helsingborg. 

 

   Under året har vi nått 137 gymnasieklasser (ca 

4110 elever). Vi har även undervisat 7 

högstadieklasser (ca 210 elever) Totalt har vi nått ca 

4320 elever (jämfört med ca 2 800 elever 2014 och ca 

600 elever 2013) runt om i landet. 

Vi arbetar tillsammans med läkarstudenter för ökad 

kunskap och förbättrad hälsa hos gymnasieelever och 

även högstadieelever. Detta görs med det tredelade 

utbildningsprogrammet 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. 
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 Choicedagen ägde rum på Karolinska Institutet i Solna 2 december 

för att fira stiftelsens 5-årsjubileum. Linda Nilsson från World 

Federation Against Drugs (WFAD) invigningstalade och Ella Bohlin, Landstingsråd, 

talade under kvällen. 

 

 
 

 Under 5-årsjubiléet tilldelades Choice IQ:s diplom för föredömligt arbete under 2015. 

Under kvällen sände Sveriges Radio P4 Stockholm direkt från Choicedagens 5-

årsjubileum där Robert Åkesson och Ella Bohlin intervjuades. 

 

 Stiftelsen Choice deltog vid Global Child Forum som hölls på slottet med många 

spännande talare och ett stort fokus på barns rättigheter och ensamkommande barn. 

På bilden Stiftelsen Choice grundare Robert Åkesson och delar av Global Child 

Forums styrelse, i mitten ordförande Ulf Karlberg. 
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 Två läkarstudenter från stiftelsen Choice höll en föreläsning för 

organisationen Mentor och deras mentorpar. Mentor är en ideell 

organisation som jobbar 

med mentorskap för unga 

mellan 13 och 17 år och under tillfället 

medverkade Karin Jordås, Mentor. 

 

 

 

 

 

 

 Stiftelsen Choice besökte Östergötlands 

landshövding Elisabeth Nilsson som 

uppmärksammat vårt viktiga 

drogförebyggande arbete bland ungdomar i 

Linköping och Norrköping. Mottagningen 

hölls på Linköpings slott. Elisabeth Nilsson 

deltog även vid en föreläsning av Choice 

läkarstudenter på Realgymnasiet Linköping. 

 

 

 Under året höll några av våra läkarstudenter temaföreläsningar för universitets- och 

högskolestudenter på Göteborgs universitet och på KTH i Stockholm. Temat var: hur 

påverkas hjärnan och studierna av cannabis, spice och alkohol?  

 

 Över 125 läkarstudenter är engagerade inom verksamheten och redo för 2016 års 

utmaningar. Motsvarande antal aktiva läkarstudenter var drygt 110 i januari 2015. 

 

 Choice deltog vid konferensen European Cities Against Drugs (ECAD) Mayors 

Conference på Malta, en årlig konferens där politiker, regeringsmän, akademiker och 

organisationer diskuterar trender i drogpolicy. 

 

 Lina Glans, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström, medverkade 

under en Choiceföreläsning på Kungsholmens Gymnasium. 

 

 Det har rekryterats och utbildats ett 60-tal nya föreläsare under 2015. Vi höll även en 

workshop i pedagogik och retorik för redan aktiva Choiceföreläsare. 

 

 Under 2015 har vi nått 137 klasser och nått cirka 4110 elever på gymnasiet i våra 

samarbetsskolor. 
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 Arbetet på högstadiet har startat igång under 2015 och under året har 

vi besökt 7 klasser och nått cirka 210 elever som fått föreläsningar 

från läkarstudenter som har stor erfarenhet av att föreläsa för Choice. 

 

 Insamlingsstiftelsen Choice har även varit utställare på ”Mot samma mål”-mässan där 

vi tillsammans med flera av Stockholms andra drogförebyggare tog del av varandras 

arbete. 

 

 TUTCH-programmet har utvärderats i större skala för att konkretisera de 

kunskapshöjande effekter och attitydförändringar. Genom före- och eftermätningar 

som eleverna i deltagarklasserna fick besvara under våren 2015 mättes kunskaps- och 

attitydfrågor bland elever i relation till ANT. 

 

 Insatserna som läkarstudenterna gör i gymnasieskolorna 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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För att fira att Choice varit verksamma i 5 år arrangerades Choicedagen 2015. 

Under Insamlingsstiftelsen Choice 5-årsjubileum uppmärksammades 

läkarstudenternas roll i det sjukdomsförebyggande arbetet på skolorna genom ett stort event 

på Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet. Linda Nilsson, generalsekreterare på 

World Federation Against Drugs (WFAD) öppningstalade och landstingsrådet Ella Bohlin 

talade också under kvällen och båda framhöll det viktiga arbete läkarstudenterna inom 

verksamheten utför och det betydelsefulla syfte stiftelsen fyller. Läkarna Alexander Åström 

och Cecilia Dagerskog som föreläst för Choice sedan starten 2010 då de var läkarstudenter 

höll en presentation om det hälsofrämjande arbete som läkarstudenterna utför när de möter 

skolelever. Sist men inte minst tilldelades Insamlingsstiftelsen Choice diplom av IQ:s 

organisation för föredömligt arbete. Under kvällen direktsände Sveriges Radio P4 Stockholm 

från Choicedagens 5-årsjubileum. 

Choicedagen 2015 var mycket inspirerande och vi tackar alla som deltog och ett stort tack 

riktas även till Sportaktiv, Herbalife och Smiling Faces som ställde ut och sponsrade 

Choicedagen. 

 

 
Bilder från stiftelsens 5-årsjubileum vid Choicedagen 2015 
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Stort tack till alla partners för ert stöd under 2015 och för möjliggörandet av 

våra insatser och den nytta vi kan göra för ungdomar runt om i Sverige! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Familjen Erling-Perssons Stiftelse 

BA Danelii Stiftelse 
 

Kungliga sällskapet  

Pro Patria 

Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelser 

Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse 

Forsgrénska stiftelsen 

Stiftelsen Oscar Hirsch Minne 
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Under kalenderåret 2015 har stiftelsen Choice besökt 137 gymnasieklasser 

där vi träffat cirka 4110 elever. Vi har även undervisat 7 högstadieklasser (ca 

210 elever) och sammanlagt har vi nått ut till cirka 4320 elever vilket är en 

stor ökning sedan tidigare år (ca 2 800 elever 2014 och ca 600 elever 2013). Vi finansierar vår 

verksamhet genom donationer från Allmänna Arvsfonden, Gålöstiftelsen, Stockholms Stad 

samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och ett antal mindre stiftelser och fonder. 

År 2015 hade vi en omsättning på knappt 1,8 miljoner kronor. I januari 2015 fanns stiftelsen i 

Stockholm, Uppsala, Linköping (där vi når samtliga gymnasieskolor privata och 

kommunala), Göteborg, Lund och Örebro. Under 2015 har vi även påbörjat uppstarten av 

verksamheten i Umeå där läkarstudenter 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 

och Falun 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

-Sjölins Gymnasium Nacka, Nacka Gymnasium 

-Plusgymnasiet, Hagagymnasiet 

-Viktor Rydberg Odenplan, Stockholms Hotell- och Restaurangskola, ESS 

Gymnasiet Södermalm, Viktor Rydberg Jarlaplan, Östra Real Östermalm, Kungsholmens 

Gymnasium, Mikael Elias Gymnasium Kungsholmen, Södra Latin, Didaktus Skärholmen

-Rudbecksgymnasiet Sollentuna

-Peabskolan Upplands Väsby

-Näsbyparksskolan (grundskola) 

-Fyrisskolan, Rosendalsgymnasiet, Bolandgymnasiet, IT-gymnasiet, Katedralskolan 

Vimmerby gymnasium 

-Brunns Skola Värmdö (grundskola), G2 Gustavsbergs Gymnasium 

-IT-gymnasiet, Virginska Gymnasiet, Rytmus Örebro 
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Alkohol, narkotika och tobak (ANT) är stora riskfaktorer för ungas hälsa. 

Bland gymnasieelever i årskurs 2 har 76 % av killarna och 82 % av tjejerna 

druckit alkohol under det senaste året, 14 % av tjejerna och 20 % av killarna 

rapporterar att de använt narkotika och 37 % av killarna och 30 % av tjejerna att de använt 

tobak enligt undersökningar från CAN 2014. 15% av killarna och 1% av tjejerna i gymnasiet 

årskurs 2 snusar. ANT-bruk bland unga som startar i tidig ålder medför en ökad risk för 

skadlig konsumtion i vuxen ålder, något som kan förebyggas.  

 

 Idag kommer allt fler rapporter om ungdomar som missbrukar Spice. 2014 har mer 

än 300 ungdomar överdoserat Spice. Dödsfall och svåra skador p.g.a. överdoser 

förekommer varje månad.  

 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 farligt, 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 både före 

och efter genomförande av TUTCH-programmets tre delar; två undervisningstillfällen med 

läkarstudenter och ett efterföljande fördjupningsarbete. Föremätningen besvarades av 441 

elever och eftermätningen besvarades av 362 elever i Stockholm, Nacka, Upplands Väsby, 

Helsingborg, Lund, Linköping och Norrköping under vårterminen 2015. 

 84 % av eleverna tycker att det är antingen bra eller mycket bra att det är just 

läkarstudenter som håller i ANT-undervisningen i skolan. 

 

 Efter deltagande i TUTCH-programmet tycker eleverna till stor del att de vet 

tillräckligt eller allt de behöver veta om alkohol, 96 %, narkotika, 91 %, och 

tobak, 94 %, och substansernas påverkan på kroppen. 

 

 67 % av eleverna har svarat att de lärt sig av varandra i utbildningsprogrammets 

sista del. 

 

 80 % av eleverna anser att andra klasser också ska 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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”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 gav en fördjupad bild men med verklighetsförankring som gick att 

relatera till” – Elev årskurs 2 

 

 

”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 
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Jag heter Tove, är 21 år och går femte terminen på läkarprogrammet på Karolinska 

Institutet. De flesta av livets lediga stunder ägnar jag åt att springa, cykla och hänga med 

vänner. Läkarutbildningen är för mig en elva terminer lång överlevnad genom tentaångest 

och en slags, om än oerhört spännande, faktaspäckad hjärntortyr – som jag står ut med för att 

få ägna resten av mitt liv åt att kombinera de två saker som gjorde att jag överhuvudtaget 

sökte utbildningen: fascinationen för hur kroppen fungerar, och det fantastiska i att få möta 

nya människor. 

 

Med Insamlingsstiftelsen Choice blev dessa två pusselbitar verklighet avsevärt många 

terminer tidigare än vad jag hade tänkt mig. Resan med stiftelsen började under tredje KI-

terminens inledning, och jag har inte för en sekund ångrat den ansökan som gjorde att jag 

nu får chansen att vara en del av det som stiftelsen Choice erbjuder – både ur perspektivet 

personlig utveckling, men inte minst för att det faktiskt känns som att det vi gör faktiskt gör 

skillnad. En klok man sa en gång att nyckeln till rikedom går genom att hitta ett jobb som du 

skulle genomföra även om du inte fick betalt. Om han har rätt så kan jag vara en av världens 

rikaste människor. 

 
 

 

 

Jag heter Viktor och är 26 år. Jag har studerat vid Karolinska Institutet och har tagit min 

examen. När jag inte jobbar brukar jag spela tennis. 

Jag började arbeta med Insamlingsstiftelsen Choice därför att jag tror att förebyggande 

arbete är väldigt viktigt. Jag tycker om att undervisa och att försöka besvara de frågor som 

man stöter på i samband med detta. Jag tror att det faktum att vi försöker att vara så objektiva 
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som möjligt, att informera utan att propagera eller moralisera, tillsammans 

med vår studiebakgrund gör oss till trovärdiga källor som kan nå fram till 

eleverna. 

 

z 

 

Jag heter Meta, är 26 år och studerar min nionde termin på läkarprogrammet på Karolinska 

Institutet. Utanför skolan ägnar jag min tid åt mina största intressen, hästar och cykling, samt 

umgås med mina vänner. 

Jag valde att börja föreläsa för Insamlingsstiftelsen Choice för jag tyckte det lät som en rolig 

utmaning. Föreläsningarna känns givande att hålla då de har ett förebyggande syfte, utan att 

man för den delen står och moral-predikar. Det känns bra att vi inte lägger in egna 

värderingar, utan att vi lutar oss tillbaka på objektiva och vetenskaplig fakta, vilket gör att 

många tror på och tar till sig av det vi berättar om. Majoriteten av eleverna är genuint 

intresserade och ställer frågor, vilket gör att tiden man lägger ner på det känns uppskattat. 

Att man sedan får gratis repetition från tidigare kurser och extra pengar i plånboken är bara 

en bonus! 

 

  

Rebecca var en av de första som även undervisade 

högstadieelever i vårt utbildningsprogram. Här berättar 

Rebecca om sitt engagemang och arbete hos Stiftelsen Choice. 

Berätta lite kort om dig själv och varför du valde att studera till läkare? 

Jag är en mångsysslare som förutom läkarstudier också sjunger, engagerar mig i spex, är 

läxhjälpare på fritiden samt är med i Nallesjukhuset. Jag tycker det är skönt att göra lite olika 

saker, man lär sig mycket som är relevant för studierna även om man inte sitter och lusläser 

böcker. Jag har nog alltid haft tanken att bli läkare (jag älskar att jobba med människor!) 

men det var först efter en ordentlig sjukhusvistelse som jag bestämde mig och hittills har jag 

inte ångrat det en sekund. 
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Hur kommer det sig att du valt att jobba på Stiftelsen Choice?  

Det var en vän till mig som själv är med i Choice som satt och lyssnade när 

jag förklarade varför jag är läxhjälpare. Jag berättade att jag tycker det är 

(förvånansvärt) roligt att lära ut. Att se det klicka till för någon och se denna 

människa själv tillämpa kunskapen på rätt sätt är väldigt roligt och tillfredställande. Min 

kompis tyckte jag skulle söka så då gjorde jag det. Och sedan första undervisningstillfället är 

jag fast, alla tillfällen är olika men alla är lika roliga. 

Du är en av de första läkarstudenterna som börjat undervisa även på grundskolan, hur känns 

det att undervisa i grundskolan jämfört med i gymnasiet? 

Grundskoleelever är väldigt frågvisa och inte bara om det man lär ut. Var beredd på frågor 

om allt möjligt som har någon form av anknytning till läkare, vårdcentralsbesök och sjuka 

vänner/släktingar. De yngre eleverna är nyfikna och har ofta mindre förkunskaper vilket gör 

att deras frågor lätt svävar iväg vilket kan ge en väldigt interaktiv lektion med mycket 

samtal. 

Kan du dela med dig av något särskilt bra knep du använder dig av i din undervisning för att 

fånga elevernas intresse? 

Lägg allt på en grundläggande nivå till att börja med och gå in lite mer på djupet om de kan 

lite extra eller är intresserade. Mitt bästa knep är förklara mycket i metaforer de kan relatera 

till, dessa elever har ibland knappt läst något alls om kroppen (t.ex. kärlsystemet är som olika 

vägar, aorta=motorväg, artär=landsväg, kapillär=små gränder i Gamla Stan 

etc). Återkoppla till det de precis hört så får de en sammanhängande bild. Låt deras frågor 

styra lite mer. Dessa elever har väldigt olika kunskap och erfarenhet av alkohol, droger och 

tobak så känn av stämningen, ta upp mer om hur kroppen fungerar och nämn på vilket sätt 

kroppen påverkas av olika substanser. 
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Insamlingsstiftelsen Choice firade under året att organisationen varit 

verksamma i fem år. Under Choicedagen 5-årsjubileum 2015 tilldelades 

Insamlingsstiftelsen Choice ett diplom för föredömligt arbete av IQ:s organisation. 

Landstingsrådet Ella Bohlin och Linda Nilsson, generalsekreterare på World Federation 

Against Drugs (WFAD) talade under kvällen och framhöll läkarstudenternas viktiga arbete 

och även Sveriges Radio P4 Stockholm fanns på plats. Under året har fler läkarstudenter 

utbildats inom TUTCH och genom läkarstudenterna är vi nu representerade på samtliga 

orter i Sverige där läkarprogrammen är verksamma. Under året som gått har verksamheten 

utökats från gymnasiet till att även rikta sig till högstadieelever och universitetsstuderande. 

Insamlingsstiftelsen Choice har ett kansli i Stockholm som driver verksamheten över hela 

landet. Under 2015 hade stiftelsen i genomsnitt 2,75 anställda (som motsvarar 1,25 män och 

1,5 kvinnor). Totala personalkostnader 2015 var 1 372 017 kr (år 2014=1 545 915 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 Sandra Molander. 

Styrelsen har haft två formella styrelsemöten under 2015. Båda de externa 

styrelseledamöterna Bo Haglund och Sandra Molander 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 

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. 
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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. 

 
Sandra har under sitt arbetsliv främst arbetat med kommunikation med 

varierande inriktning, bland annat på Moderaternas riksdagskansli där hon även arbetat med 

politikutveckling och som projektledare, samt på konsultbyrån Gullers Grupp som 

kommunikationsrådgivare. Hon har även arbetat i Stockholms stadshus som 

borgarrådssekretare med inriktning på sociala frågor och äldreomsorg.  

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Rörelsens intäkter 1 782 307 kr 2 059 496 kr 1 332 100 kr 316 093 kr 318 900 kr 

Förvaltningsresultat 89 173 kr - 92 447 kr 13 371 kr - 65 650 kr 124 949 kr 

 

Under 2015 har verksamheten blivit väsentligt större jämfört med tidigare år. En del av 

insamlade medel år 2015 kommer att användas under 2016. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/
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Verksamhetens mål för 2016 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 samt studerande på universitet och högskolor. Under år 2016 kommer en för 

högstadiet anpassad arbetsmetod i TUTCH-programmet att färdigställas. Det kommer att 

utföras med hjälp av pedagoger från grundskolan som har kunskaper i grundskolans 

läroplan och pedagogik och läkarstudenter med stor 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 Umeå varifrån 

läkarstudenter tidigare har rekryterats och utbildats. Samarbeten kommer att etableras med 

både läkarstudenter och skolor i Umeå. 

Läkarstudenternas viktiga arbete i organisationen kommer att följas närmare genom att 

intervjuer med läkarstudenterna kommer att ingå i en utvärdering som utförs under 

vårterminen. 

TUTCH-programmet kommer att utvärderas genom enkäter och uppföljande 

fokusgruppsintervjuer för att vidareutveckla och förbättra undervisningsmaterialet samt 

kartlägga vidmakthållande av programmets effekter bland eleverna. 



 

 

 19 



 

 

 20 

 

 

 

 



 

 

 21 

 

 

 

 



 

 

 22 

 

 

 

  



 

 

 23 

 

 

 

  



 

 

 24 

 

 

 

 

 


