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Om Vif 
 
Världsinfektionsfonden (Vif) bildades 2005 av framstående forskare och 
frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring 
fattigdomens infektionssjukdomar och bidra till ökad kunskap om dessa 
sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena. 
  
Sedan starten för 15 år sedan har Vif bidragit till en rad betydande insatser 
inom den svenska utvecklingen för global hälsa. Vi har finansierat 
forskningsresor och större projekt som har berört tuberkulos- och 
malariaforskning i Afrika och Asien. Som opinionsbildare har Vif en nära 
dialog med Regeringskansliet kring frågor om global hälsa och med 
internationella organisationer som WHO, Läkare utan gränser samt Globala 
fonden mot aids, tuberkulos och malaria. 
 
Sjukdomar vi bekämpar 
 
• Tuberkulos 
• Malaria 
• Hiv/Aids 
• Försummade tropiska sjukdomar 

o Chagas sjukdom 
o Leishmaniasis 
o Schistosomiasis 
o Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka) 

• Mässling 
• Luftvägsinfektioner 
• Diarrésjukdomar 
• Återfallsfeber 
 
 

Syftet med den strategiska planen 
 
Den strategiska planen beskriver hur Vif ämnar arbeta under perioden 2021–
2025 för att komma närmre sin vision av att fattiga länder ska befrias från 
allvarliga infektionssjukdomar som skördar liv och leder till livslånga 
handikapp. 
 
Strategin guidar och sätter riktning för Vifs arbete. Genom att utgå från Vifs 
vision, uppdrag och värderingar, tillhandahåller denna plan mål och önskade 
resultat, samt beskriver hur dessa ska nås tillsammans med plan för 
genomförande för att underlätta uppföljning av målens resultat. 
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Vision, uppdrag och värderingar 
 
Vår vision är att världens fattiga länder ska befrias från allvarliga 
infektionssjukdomar som skördar liv eller leder till livslånga handikapp. 
Handikapp som omöjliggör både utbildning, ekonomisk försörjning och 
tillväxt. 
 
Vårt uppdrag är att främja forskning och utveckling av bättre medel mot 
fattigdomens sjukdomar genom att vara ett nationellt språkrör och en 
resursbas där vi bidrar till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de 
fattiga samhällena. Vif uppfyller detta genom att samla Sveriges ledande 
forskare inom infektionssjukdomarnas område och samarbeta med humanitära 
organisationer, vetenskapliga institutioner, samverkanspartners i 
låginkomstländer, regering och myndigheter, samt genom 
forskningsfinansiering och påverkansarbete. Eftersom Vif bygger sitt agerande 
på sakliga och vetenskapliga grunder är vi en passande resursbas för media, 
intresseorganisationer och andra som söker oberoende information om 
infektionssjukdomar och deras effekter på låginkomstländer. 
 
Våra värderingar, som sätter grunden för det arbete vi gör: 
 
Passion 
Vårt outtröttliga engagemang har sedan verksamhetens start präglat vårt arbete. 
Vi tycker att bristen på forskning om fattigdomens sjukdomar är en av vår tids 
största utmaningar och vi brinner för att göra någonting åt det.  
 
Rättvisa 
Vi anser att ohälsa kan och ska bekämpas och därmed att god hälsa är en 
rättighet för alla människor. Vårt arbete fokuseras kring att hjälpa individer och 
samhällen där redan rådande ojämlikheter förvärras till följd av 
infektionssjukdomarna. 
 
Inkludering 
Vi ser möjligheten att sprida ljus över den problematik vi ägnar oss åt genom 
att arbeta för och tillsammans med en bred målgrupp bestående av individer i 
olika åldrar och med olika bakgrund och kompetens. 
 
Ansvar 
Vi känner stor vördnad för de människor som drabbas av infektionssjukdomar 
och dess hemska effekter och vill att det ska synas tydligt i arbetet vi gör 
genom att vara ödmjuka, transparenta och ansvarsfulla i våra handlingar. 
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Yttre kontext 
 
Inledning 
 
Världen utvecklas i nästan alla avseenden till det bättre och den övergripande 
hälsan för jordens befolkning följer samma positiva trend. Färre barn dör, fler 
kvinnor överlever sin graviditet och människor blir äldre. Ändå är 
infektionssjukdomar fortfarande det huvudsakliga hindret för 
hälsoutvecklingen i många fattiga länder. Diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner, 
malaria, tuberkulos och inte minst hiv/aids står för den helt övergripande 
sjukligheten/dödligheten och är typiska exempel på den negativa kopplingen 
mellan sjukdom och fattigdom.  
 
Många yttre faktorer påverkar Vifs arbete och en fortsatt analys av dessa 
omständigheter är nödvändig för att anpassa organisationens arbetssätt. 
Kopplingen mellan smittsamma sjukdomar och fattigdom förvärras av rådande 
och framtida klimatutmatningar. Covid-19 pandemin visar på stora 
undanträngningseffekter med ökad dödlighet i de stora pandemierna – 
tuberkulos, malaria och hiv – samt ökad fattigdom. Covid-19 pandemin 
illustrerar också hur mycket forskningsinsatser som kan skapas för att ta fram 
vaccin, diagnostik och läkemedel för en ny pandemi som framförallt drabbar 
rikare länder. 
 
Sjukdomarna 

Luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, malaria, hiv/aids, tuberkulos och 
försummade tropiska sjukdomar är bland de ledande orsakerna till sjukdom 
och död i fattiga länder. Trots detta saknas i många fall fungerande vaccin, 
diagnostikmetoder som är enkla, pålitliga och billiga, samt effektiva läkemedel. 
Det behövs genomgående ökad kunskap om policy och hälsosystemsstrategier 
(politiskt åtagande, utbildning av sjukvårdspersonal) för att öka identifiering 
och behandling av dessa sjukdomar. 

Globalt är tuberkulos den dödligaste infektionssjukdomen. Enligt WHO är en 
fjärdedel av världens befolkning infekterad med tuberkelbakterier, främst i 
Sydostasien och Afrika söder om Sahara där tuberkulos ofta förekommer 
tillsammans med hiv. 1,5 miljoner individer dör varje år. Det vaccin som 
används idag ger mycket begränsad skyddseffekt. Behandlingen tar lång tid 
(minst 6 månader) och resistensutveckling gör att flera medel blir 
verkningslösa.  

Malaria är svår att skilja från andra infektioner såsom influensa och 
lunginflammation, vilket inte sällan leder till felaktig eller utebliven behandling. 
Malaria ger svår blodbrist, men kan också angripa hjärnan med snabb död som  
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följd. Hos barn som överlever hjärnmalaria förekommer även bestående 
nervskador. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i 
sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör. De som inte dör blir 
arbetsoförmögna under långa perioder. Nästan överallt i världen har 
malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste 
malariamedlen.  

HIV/Aids dödar över en miljon människor varje år samtidigt som ungefär lika 
många nya fall uppträder. Man kan bära på viruset i många år utan att veta om 
att man är smittad. Ungefär en tredjedel av alla obehandlade hiv-smittade 
gravida kvinnor överför viruset till sina ofödda barn. I takt med att 
immunförsvaret bryts ner, insjuknar den smittade i en rad följdsjukdomar som 
så småningom leder till döden. Tuberkulos är den vanligaste dödsorsaken. Än 
finns varken vaccin eller botemedel mot sjukdomen, men det finns 
behandlingar för att hålla infektionen under kontroll och för att begränsa 
överföring av virus mellan mor och barn. Behandlingarna är förhållandevis 
dyra och måste tas dagligen livet ut. 

Diarrésjukdomar, som orsakas av virus – särskilt rotavirus – bakterier eller 
parasiter sprids främst genom förorenat vatten och dålig omgivningshygien. 
Diarré leder ofta till uttorkning, något som kan vara livshotande framför allt 
för barn och undernärda. Över 2 miljoner barn dör varje år till följd av diarré. 
Det finns vaccin som skyddar mot vissa typer av diarré, men de är dyra och 
fungerar inte på de vanligaste formerna av diarré hos barn. Det finns särskilt 
ett stort behov av ett effektivt, säkert och billigt vaccin mot rotavirus.  

En grupp av sjukdomar som har stor betydelse i tropiska länder är de så kallade 
försummade tropiska sjukdomarna, där det finns stora brister beträffande 
diagnostik, behandling och inte minst vaccin. Exempel på dessa sjukdomar är 
sömnsjuka, leishmaniasis och snäckfeber. Mycket lite satsas på utveckling av 
verktyg för att bekämpa dessa sjukdomar trots deras stora effekt på sjuklighet 
och död i drabbade länder. 

Nationell biståndspolitik 
 
Under 2019 tillträdde en ny regering och frågan om internationellt bistånd 
täcks av det överenskomna regeringsprogrammet mellan S, MP, C och L där 
det slås fast att biståndet ska vara 1% av BNI (i enlighet med FN:s 
rekommendation). De senaste fem åren har hälsobiståndet som andel av det 
totala biståndet ökat, med undantag 2018/2019 där det istället minskade. Den 
större delen av svenskt forskningsstöd till global hälsa går till bilateralt 
forskningssamarbete och administreras av Sida. Stödet till svensk forskning 
administreras sedan 2011 av Vetenskapsrådet. År 2011 avsattes 175 miljoner kr 
av biståndsbudgeten till svensk forskning, varav ca 60 miljoner till 
hälsoforskning. Sedan dess har denna summa legat helt still, d.v.s. oförändrat 
på 175 miljoner kr per år, och procentuellt minskat i relation till såväl totala 
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hälsobiståndet som till totala hälsoforskningssamarbetet. Sedan fem år tillbaka 
är andelen hälsoforskning av hälsobiståndet under 5 %, en nivå Sverige åtagit 
sig att hålla (enligt WHO-initierade Bamakoöverenskommelsen, 2008). I en 
budget med ökade resurser borde större insatser inom hälsoområdet och 
hälsoforskningen vara möjliga. 
 
Sverige har genom sin relativt stora närvaro på den internationella scenen 
också möjlighet att överblicka den internationella forskningen kring 
infektionssjukdomar som kan innebära viktiga genombrott. Sverige har genom 
sitt engagemang i flera FN-organ och internationellt verksamma organisationer 
och i kraft av sin relativa stora andel resurser i stöd en betydelsefull position 
för att påverka arbetet i en riktning som tar sikte på ett liv fritt från 
infektionssjukdomar.  
 
Forskning 
 
Forskning, utveckling av nationella hälsosystem och förbyggande arbete är det 
fundament som andra insatser måste vila på. De verkliga resultaten nås genom 
evidensbaserade metoder i form av diagnostik, behandling och prevention. 
Sverige har en lång tradition av forskning om fattigdomens sjukdomar av 
erkänd internationell klass. Svensk forskning har bidragit till att antalet 
malariafall under 2000-talet har minskat i Afrika, att allt fler hiv-infekterade får 
läkemedel, att nya effektiva program för reproduktiv hälsa implementeras i 
alltfler länder och det var svenska forskare som tog fram det koleravaccin som 
idag är det som WHO rekommenderar. 
 
Forskningsinsatser är helt avgörande för att infektionssjukdomar inte ska 
ödelägga möjligheter till ett värdigt liv för enskilda människor och möjliggöra 
utveckling av samhällen. Det är inte rimligt att medel till hälsoforskning inom 
ramen för biståndsinsatser fortsätter att ligga på en oförändrad, realt minskad 
nivå, vilket har en klart negativ effekt på möjligheten att skapa incitament för 
yngre forskare att ägna sig åt global hälsoforskning. Biståndspolitiken som den 
har sett ut de senaste åren med vacklande satsningar på hälsoforskningen 
innebär större svårigheter för forskare som nyligen avlagt doktorsexamen att 
etablera sig som självständig forskare i Sverige. Ur ett svenskt perspektiv är 
nyrekrytering av unga forskare och en föryngring helt nödvändig som läget ser 
ut idag. Det skulle innebära en högre inhemsk kunskapsnivå och en större 
möjlighet att delta i det internationella forskningsutbytet med effekter både i 
Sverige och världen. Ökade forskningsanslag är avgörande för att säkerställa att 
svensk forskningstradition har fortsatt möjlighet att utvecklas. Därför kommer 
Vif att fortsätta rikta sin uppmärksamhet mot att hjälpa nyetablerade forskare 
vid svenska universitet inom området infektionssjukdomar. 
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Målgrupper 
 
Vif är tydligt präglat av sitt fokus på att främja forskning och det innebär 
skillnader i ändamål, arbetssätt och målgrupper jämfört med om syftet hade 
varit att erbjuda katastrofhjälp, akutinsatser eller annat direkt stöd. I slutändan 
är det den sjuke, dess familj och samhället som de lever i som ska märka den 
tydligaste effekten av Vifs arbete men inte genom direkta insatser utan i 
huvudsak genom forskning, utveckling och resursallokering. Det innebär att 
Vifs verkliga målgrupper är de med en yrkesmässig relation till området 
infektionssjukdomar: 
 
• Nyetablerade forskare vid svenska universitet 
• Nyexaminerade läkare/medicinstudenter  
• Beslutsfattare inom politik och näringsliv, myndighetsanställda 
• Regeringskansliet, främst Utrikesdepartementet och Socialdepartementet 

(genom sitt samarbete med WHO). 
• Företag och organisationer som vill främja global hälsa  
• Journalister och media 
 
Vårt fokus kommer fortsatt att till största del riktas mot nyetablerade forskare 
vid svenska universitet, samt läkare och medicinstudenter för att garantera att 
Sveriges forskningsbidrag inom området infektionssjukdomar har fortsatt 
möjlighet till utveckling. 
 
Vi kommer att under den strategiska perioden att öka vårt fokus mot företag, 
organisationer, journalister och media. Här finns möjligheter för Vif att 
utforska nya kanaler och tillvägagångssätt där vi kan dela vår expertis och skapa 
en förståelse för hur finansiering av hälsoforskning bidrar till hållbarhet och 
global utveckling. 
 
Tidigare har allmänheten ingått i Vifs målgruppsfokus, där Vif har erbjudit 
information och medvetandegörande med förväntad avkastning i form av 
gåvobidrag till organisationen. Det är en svår målgrupp för Vif av flera skäl. 
Det krävs en mycket medveten kommunikation och ihärdiga 
marknadsföringsinsatser för att skapa en igenkänning av Vif i linje med de 
stora insamlingsorganisationerna. Dessutom väljer allmänheten att stödja 
forskning på sjukdomar som i huvudsak drabbar dem själva eller sina anhöriga 
såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 
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Strategiska mål för perioden 2021-2025 
 
Mål 1: Vi säkerställer att Sveriges samlade insats inom ramen för 
hälsoforskning är i enlighet med internationella åtaganden 
 
Resultat 
 
• 1.1 Stärkt privat och politiskt engagemang för människorna i områden hårt 

drabbade av infektionssjukdomar och dess rättigheter till ett hälsosamt liv 
• 1.2 Implementering av hälsorelaterade hållbarhetsmål tar hänsyn till 

forskning om infektionssjukdomar 
• 1.3 Sveriges beslutsfattare, i huvudsak myndigheter och departement som 

Sida och UD, ger större insyn i hur arbetet mot sjukdomarna bekämpas 
 
 
Mål 2: Vi ökar kunskapen om infektionssjukdomar och effekten av 
forskning bland beslutsfattare 
 
Resultat 
 
• 2.1 Vifs analytiska arbete offentliggörs i större utsträckning än tidigare 

genom t.ex. rapporter, artiklar och seminarier  
• 2.2 Hållbarhetsaktörer och bevakare av Sveriges hållbarhetsarbete har 

förbättrad kännedom om vad Sveriges arbete mot infektionssjukdomarna 
består av 

• 2.3 Organisationer som främjar forskning i allmänhet använder sig av Vif 
för ökad kännedom om forskning inom infektionssjukdomar 

 
 
Mål 3: Vi påverkar möjligheten för framsteg inom forskning på 
infektionssjukdomar genom att stärka resursbasen ytterligare 
 
Resultat 
 
• 3.1 Forskare upplever förbättrade möjligheter och villkor till etablering 

inom infektionssjukdomarnas forskningsområde 
• 3.2 Forskning som finansieras av Vif är diversifierad 
• 3.3 Icke-medicinsk forskning, relaterad till infektionssjukdomar, finansieras 

av Vif 
• 3.4 Läkarstudenter på svenska universitet har större kännedom om Vifs 

vision och uppdrag samt arbetsmodell 
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Mål 4: Vi är synliga för företag, organisationer och individer som 
vill främja global hälsa 
 
Resultat 
 
• 4.1 Företag och organisationer som arbetar mot de globala målen upplever 

förbättrade möjligheter till att införliva främjandet av global hälsa i sina 
åtaganden 

• 4.2 Vif stärker och utökar samarbetet med sina partners och tydliggör 
Sveriges bidrag till forskningen inom infektionssjukdomar genom fler 
kanaler 

• 4.3 Vif som organisation breddas för att ge utrymme åt volontärer 
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Tillvägagångssätt 
 
Vi når våra mål genom tre strategiska tillvägagångssätt och kombinationen av 
dessa gör att vi kan ha en bred genomslagskraft och nå flera målgrupper. 
 
Påverkansarbete innebär att vi påverkar agendor, beslutsfattande, kunskap 
och beteenden på lokal och nationell nivå. Grunden för Vifs påverkansarbete 
är att ha ett nära samarbete med Sveriges forskare och läkare och att förstå det 
allmänna narrativet kring global hälsa. Vi vill ge de två första målgrupperna en 
stärkt röst och bistå övriga målgrupper med kännedom och vägledning med 
hjälp av egna analytiska arbeten, samt tillgängliggörandet av evidens. Arbetet 
sprids bl.a. genom seminarier, rapporter, debattartiklar och reportage om de 
forskare vi stödjer. 
 
Forskningsfinansiering säkerställer vår direkta påverkan på ändamålet. 
Genom att sponsra olika forskningsprojekt leder vi genom handling och vi 
bygger en portfolio av egenfinansierad forskning. Det är viktigt för vår 
trovärdighet och gör det enkelt för våra målgrupper och partners att förstå på 
vilket sätt Vif själva stimulerar ett långsiktigt angreppssätt till att bekämpa 
infektionssjukdomarna. 
 
Vi fullgör ett direkt stöd till den första målgruppen genom tre olika nivåer av 
anslag: 
 
• Resebidrag för yngre forskare, om 25 000 kr per anslag. 
• Etableringsbidrag – en typ av forskningsanslag som delas ut av bl.a. 

Vetenskapsrådet. Etableringsbidraget ger en möjlighet för forskare som 
avlagt doktorsexamen att etablera sig som självständig forskare i Sverige. 
Varje beviljat anslag ger 1,5 miljoner kr/år i fyra år – totalt 6 miljoner – och 
ska räcka till forskarens lön (ca 35 000 kr/mån plus sociala avgifter och 
overhead), samt kostnader för en doktorand.  

• Projektanslag enligt utlysning, t.ex. 3 miljoner kr/år i tre år.  
 
Det tredje tillvägagångssättet – konsultation – ger Vif möjligheten att rikta 
blicken mot nya målgrupper som ämnar att främja globala utvecklingsfrågor i 
sina tjänster, produkter, affärsmodeller och fokusfrågor. Det kan vara privata 
företag, branschorganisationer, politiska förbund och andra stiftelser. I 
kölvattnet av Agenda 2030 finns hög efterfrågan (och tillgång) på 
hållbarhetskonsulter som erbjuder skräddarsydda rådgivningstjänster, men 
alltför lite fokus läggs på de hållbarhetsmål som adresserar 
fattigdomsbekämpning och global hälsa. Här har Vif en viktig roll i att fylla ett 
tomrum. Det gör vi bl.a. genom att hjälpa till i författandet av skrivelser och 
beslutsförslag, och vi finns tillgängliga som expertråd för företagsinkubatorer 
och skolor. 
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Partners 
 
Våra partners är de som hjälper oss att nå våra strategiska mål. De bistår med 
nätverk, kunskap, plattformar, projektledning och finansiering. 
 
• Branschorganisationer och förbund. Vi samarbetar med Svenska 
Läkaresällskapet och framför allt deras Kandidat- och Underläkarförening. 
Unga läkare har ett stort intresse av att arbeta med global hälsa och vi anordnar 
gemensamma seminarier och andra aktiviteter. 
• Internationella organisationer. Samarbetet sker främst genom de svenska 
plattformarna (t.ex. MSF, UNDP och Globala fonden). Ett särskilt samarbete 
sker med svenska MSF genom gemensamma upprop, debattartiklar och 
seminarier, huvudsakligen kring tuberkulos. 
• Sveriges regering och myndigheter. Vi samarbetar nära med Sida – i 
synnerhet Sidas enhet för forskningsstöd – som bidrar med underlag för 
debattartiklar och för gemensamma rapporter.  
• Företag. Vi har samarbetat med flera företag och producerat gemensamma 
kampanjer och utställningar. Stundande företagssamarbeten har som syfte att 
samla in stöd till utvecklingen av ett nytt tuberkulosvaccin, samt för 
information och stöd till malariaforskning. 
• Svenska organisationer och stiftelser. Antimikrobiell resistens är en 
viktig fråga när det gäller infektionssjukdomar, inte minst tuberkulos, malaria 
och hiv. Därför är det viktigt för våra organisationer att arbeta i takt. Vi 
samarbetar med Hjärt-Lungfonden, Forska!Sverige och ReAct.  
• Svenska och internationella universitet. Forskare från KI och Uppsala 
universitet sitter i Vifs styrelse. 
 
En stor anledning till att Vif har lyckats att etablera sig som det nationella 
språkröret för fattigdomens infektionssjukdomar är tack vare sitt uthålliga 
arbete och kopplingar till tongivande personer som länge har bedrivit samma 
kamp som Vif – antingen inom Vif eller på annat sätt. Att stiftelsens 
trovärdighet sedan starten har varit hög beror också på det nära och långvariga 
samarbetet med Regeringskansliet, främst Utrikesdepartementet och 
Socialdepartementet. Vi är således både kravställare och samverkanspartner till 
Sveriges regering. 
 
Svensk hälsoforskning kan och ska inte försörjas enbart genom skattemedel – 
det gör den sårbar och beroende av politiska prioriteringar. Företagens egna 
investeringar i forskning och utveckling är betydande, oavsett vilken sektor de 
verkar inom. Under den strategiska perioden kommer vi därför att arbeta mer 
intensivt med att söka sponsring hos företag, organisationer och enskilda 
näringslivsrepresentanter som vill stödja vårt arbete och den forskning vi 
finansierar. 
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Genomförande och uppföljning 
 
Den strategiska planen innebär ett åtagande för Vif som bara går att förhålla 
sig till om de övergripande målen kan omsättas till handling vars effekt är 
möjlig att fastställa. Det hjälper organisationen att diskutera prioriteringar och 
initiativ och ger insyn i verksamheten för finansiella partners. 
 
Med utgångspunkt i de strategiska målen och dess önskade resultat skapas en 
verksamhetsplan inför varje nytt kalenderår. Verksamhetsplanerna svarar 
tillsammans för hela den strategiska periodens resultat genom att var och en ge 
en detaljrik bild av hur arbetsinsatserna fokuseras under året, och hur de 
relaterar till den strategiska planen. Förändringar kan givetvis ske under året 
och verksamhetsplanerna ska vara tillräckligt flexibla för att möta sådana 
förändringar. Detta är speciellt viktigt i och med att Vif är en liten organisation 
som skulle tappa styrfart om ambitiös aktivitetsplanering och dokumentation 
krävdes. 
 
I samband med utformningen av det nya kalenderårets verksamhetsplan 
utvärderas året som gått och den nya verksamhetsplanen anpassas utifrån det 
gångna årets utmaningar och framgångar. Detta redogörs även i korthet i Vifs 
årsberättelse. I slutet av den strategiska perioden sker en sammanfattande 
utvärdering som fokuserar på Vifs totala prestationer under hela perioden 
vilket inkluderar dess övergripande mål med tillhörande resultat. 
Utvärderingen, liksom all annan strategisk implementation, utgår från 
styrelsens strategiska ledning med möjlig inblandning från volontärer eller 
konsulter. Insikter från utvärderingen ligger till grund för justeringar i 
efterkommande strategiska plan. 
 
 


