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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Stiftelsen Choice arbete i korthet: Verksamheten får in pengar i form av
bidrag. Därefter kontaktas skolor där föreläsningar bokas in med
läkarstudenterna som förbereder sig och undervisar eleverna i alkohol,
narkotika och tobak. Sist görs en utvärdering av genomfört arbete för att
säkerhetsställa undervisningens kvalitet.
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UTBILDNING ÄR KÄRNAN I CHOICE VERKSAMHET
Stiftelsen Choice arbetar tillsammans med
läkarstudenter för ökad kunskap gällande
alkohol, narkotika och tobak (ANT) och
förbättrad hälsa hos gymnasie- och
högstadieelever. För det används vårt
tredelade utbildningsprogram TUTCH.

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. 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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NYHETER 2017
Stiftelsen Choice har nu ett 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för seriösa
insamlingsorganisationer.
Stiftelsen Choice har börjat expandera verksamheten till Norge genom nätverket
Business Sweden. Arbetet med att starta upp en filial i Oslo har nu lyckats och
Choice har ett norskt organisationsnummer som möjliggör expandering.

Under året har Stiftelsen Choice anställt flera nya medarbetare för att etablera
verksamheten i flera olika städer. Under hösten 2017 har Choice haft personal i
Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund och Malmö.
Nytt för i år är att vi har startat upp samarbeten med psykologstudenter vilket vi är
glada för. I mitten av 2017 var 128 läkar- och psykologstudenter verksamma inom
organisationen och samma antal studenter är redo för 2018 års utmaningar.
Vi har under 2017 flyttat till en ny lokal för att ha möjligheten att expandera
verksamheten under nästkommande år och vi har även skapat en ny hemsida.
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VISION
Vår vision är att alla barn och unga har
rätten till kunskap om alkohol, narkotika
och tobak.

Vi vill hjälpa så många unga som möjligt till
en bättre hälsa och en bra start i livet!

Vi vill även rusta framtidens läkare för de
kommande utmaningarna gällande
informationsbehovet om alkohol, narkotika
och tobak.
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PROBLEMBILDEN ANT
18 % av eleverna i årskurs två rapporterade att de använt
narkotika vid något tillfälle och i årskurs 9 är den siffra
uppemot 10 % (CAN, 2016).

1/3 gymnasieelever i Stockholm har
testat narkotika någon gång.

76 % av tjejerna och 73 % av killarna har druckit alkohol de
senaste 12 månaderna (CAN, 2016).
Andelen killar som röker i årskurs 2 är 23 % och andelen
tjejer 26 % som kan jämföras med snusanvändningen, där
23 % av killarna och 4 % av tjejerna snusar (CAN, 2016).
Bruk av alkohol, narkotika och tobak bland unga som
startar i tidig ålder medför en ökad risk för skadlig
konsumtion i vuxen ålder, något som kan förebyggas.
ANT-bruk ökar risken för att få cancer, hjärt-och kärl
sjukdomar och ett flertal andra sjukdomar. Det orsakar
även skador, konflikter, våld, ofrivilligt och oskyddat sex,
våldtäkter och stölder.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar kraftigt och det
beror delvis på missbruk av ANT. 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.

Ökad insamling leder till att fler unga kan få den kunskap
de behöver!
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FRAMGÅNGSFAKTORER
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 sig.
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
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.

Lärarnas kommentarer

”Jag tyckte ni tog emot elevernas frågor på
ett så himla bra sätt. Det märktes att
eleverna kände att alla frågor var okej för
ni var redo att besvara dem. Dessutom var
det ett bra engagemang från er.”
”Bra att det var yngre personer som
kom och pratade om detta. De var
också mycket kunniga och
tålmodiga”.

”Ni var duktiga på att anpassa språket
och föra dialog med eleverna.”
”Föreläsningarna var över
förväntan!”
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UTÖKAT CHOICE
KONCEPT TILL NORGE

GYMNASIEMINISTER PÅ
BESÖK

CHOICE SKAPAR EN
REKLAMVIDEO

Stiftelsen Choice har påbörjat
arbetet med att utvidga vårt
koncept till Norge. Detta är
nu möjligt eftersom vi under
februari månad fick ett norskt
organisationsnummer.

I oktober, under en
föreläsning för nyanlända på
Kungsholmens västra
gymnasium hade vi äran att
få besök av gymnasieministern Anna Ekström, som
tycker att vårt arbete är
mycket viktigt.

Vi på
Insamlingsstiftelsen
Choice har under
september skapat en
reklamvideo som kan
ses via sociala medier
med titeln: Kunskap
leder till förändring.

Choice fick möjligheten att
hälsa på Nadderud
Videregående Skole i Norge
tillsammans med
läkarstudenterna Qamar och
Ahmed från Göteborg för att
presentera organisationen
och vårt arbete.

Drugnews skrev en artikel
om oss där de även
intervjuade Anna Ekström.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
MÖTE MED PRINS
DANIELS SEKRETERARE

CHOICE BEVILJAS 90KONTO

Choice träffade i februari
Prins Daniels sekreterare
Fredrik Brodin på Slottet, för
att informera om vår
verksamhet.

Den 14e februari beviljades
Choice ett 90-konto som är
en kvalitetsstämpel för
seriösa insamlingsorganisationer.

Det blev ett intensivt och
intressant möte, med många
bra frågor av Fredrik och
utmärkta svar av våra
läkarstudenter som
medverkade under mötet.

Detta innebär att vi uppfyller
de högt ställa kraven som
krävs för att ett 90-konto ska
beviljas.

NOMINERING TILL TVÅ
UTMÄRKELSER

I mars blev Choice
nominerade till två
utmärkelser:
Stora
kommunikationspriset
2017, i kategorin ”Bästa
kommunikation ideell
organisation”.
Nordic startup Awards, i
kategorin ”Best Social
Impact startup”.
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”Bosön var en fantastisk
mötesplats för
läkarstudenter från
Sveriges alla hörn.
Hoppas att Choice
fortsätter att anordna
detta årligen!”
– Läkarstudent

”På Bosön lärde jag mig
mycket nytt som jag
kommer ha med mig
under mitt fortsatta
yrkesliv”
- Läkarstudent

Hösten 2017 startade med
en stor utbildningshelg på
Bosön. Inför Bosön
rekryterades cirka 70 nya
studenter. Både nya och
erfarna läkar- och
psykologstudenter från
hela Sverige samlades på
Bosön under två dagar för
att genomgå utbildning
inom TUTCH, psykisk
hälsa, fysisk aktivitet,
fördjupning i droger samt
retorik. Det hölls även
olika teambuilding
aktiviteter för att stärka
sammanhållningen men
även för att ge läkar- och
psykologstudenterna
möjligheten att nätverka
med varandra.

UTBILDNINGSHELG
PÅ BOSÖN
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CHOICE I RADIO

Vår projektledare Maja
Munke deltog i en intervju i
Januari med Malmö direkt
som sändes på
radiostationen
malmökanalen. I intervjun
gav Maja lyssnarna en inblick
i Choice verksamhet med
smakprov på fakta om ANT
och ungdomars tankar kring
ämnet.

FÖRSTASIDAN I
VÄSBY TIDNINGEN

I mars smyckade Choice
förstasidan på tidningen: Vi i
Väsby med en artikel om hur
våra läkarstudenter
undervisar elever på Väsbys
Nya Gymnasium.

ARTIKEL I
SOCIALMEDICINSK
TIDSKRIFT

Den 10 februari släpptes en
artikel i en socialmedicinsk
tidskrift, utifrån utvärdering
av läkarstudenters arbete på
Choice som Annie, en av våra
läkarstudenter, skrev i sin
masteruppsats. Detta under
handledning av professor
Solvig Ekblad, Karolinska
Institutet.

ARTIKEL I DRUGNEWS

CHOICE I MEDIA 2017

Tidningen Drugnews har
publicerat en artikel om Choice
arbete med rubriken:
Läkarstudenter lär nyanlända
ANT (Alkohol, narkotika och
tobak).

SVT INTERVJUAR
CHOICE

I januari höll Choice,
tillsammans med våra två
läkarstudenter Ellinor och
Jennifer, i en föreläsning för
nyanlända elever på Tensta
Gymnasium där SVT var på
plats för att intervjua
läkarstudenterna, eleverna samt
Choice VD Robert Åkesson.

GOMORRON
SVERIGE SÄNDE LIVE
I juni sände SVT1, Gomorron
Sverige live från
Blackebergsgymnasiumet
och intervjuade vår
föreläsare och läkarstudent
Jennifer.
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UTVÄRDERINGSRESULTAT
Vi utvärderar vår verksamhet fortlöpande för att kvalitetssäkra och förbättra insatsen.
Utvärderingen baseras på enkäter insamlade från elever som går sprintprogrammet. För
dessa klasser är det tre till fem undervisningstillfälle per klass. Enkäten delades ut innan
respektive efter föreläsningarna var klara och besvarandes av totalt 657 elever i sex olika
städer: Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping Göteborg och Malmö/Lund under
höstterminen 2017. Efter-enkäten besvarades av 591 elever i samma städer.
Efter att alla undervisningstillfällen genomförts ökade andelen elever som ansåg
att ANT var dåligt. Störst ökning hade frågan om alkohol där en ökning sågs på 9
procentenheter.
73,3 % av eleverna svarande att de visste hur ANT påverkar kroppen efter
undervisningstillfällena.
Innan undervisningen svarade 47,9 % att de ansåg sig ha kunskap om ANT, vilket
kan jämföras med att 61, 6 % av eleverna ansåg sig ha kunskap om ANT efter
undervisningstillfällena. Detta är en ökning med 13,7 procentenheter.
En förbättring gällande kunskapsgraden procentuellt sågs på alla 17 ställda
frågorna efter undervisningstillfällena.
En fråga ställdes gällande psykiskt hälsa och vart man kan vända sig. Här sågs en
ökning med 20,8 procentenheter efter undervisningstillfällena.
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TACK TILL ALLA VÅRA PARTNERS
Stort tack till alla partners för ert stöd under 2017 och för möjliggörandet av
våra insatser och den nytta vi kan göra för ungdomar runt om i Sverige!
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STÖD OSS I VÅRT ARBETE FÖR ATT
FÖREBYGGA OHÄLSA HOS VÅRA
UNGA! IT´S YOUR CHOICE!

Choice 90-konto: 900-5661

Gå in på www.stiftelsenchoice.se och
se hur du kan göra skillnad!
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