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SAMMANFATTNING
Wonsa, World of no sexual abuse, är en ideell organisation som grundades 2014. Genom
behandling, forskning och utbildning arbetar Wonsa för en värld utan sexuella övergrepp.
Verksamheten sker i fyra av varandra ömsesidigt beroende områden: Behandling, Forskning,
Utbildning, Insamling & kommunikation.
Organisationen består av insamlingsstiftelsen Wonsa och av aktiebolaget Wonsa AB.
Insamlingsstiftelsen styrs av sina stadgar och leds av en styrelse som arbetar på volontär
basis. (Se bilaga 1 för organisationsskiss och styrelse). Stiftelsen har ett 90-konto och
granskas av Svensk Insamlingskontroll. Inga vinstuttag kan göras ur stiftelsen. Stiftelsen är
ensam ägare av Wonsa AB. Wonsa AB har samma styrelse som insamlingsstiftelsen Wonsa.
All näringsverksamhet sker i Wonsa AB.

BAKGRUND
Aktuell statistik, rapporter och studier visar att det begås närmare 45 000 våldtäkter varje år
i Sverige, varav närmare 30 000 på barn. Sambanden mellan sexuella övergrepp och
utveckling av psykisk ohälsa är stora. Enligt Istanbul konventionen (Artikel 22 och 25) som
Sverige ratificerade 2011, skall specialiserat stöd och behandling ges utsatta för sexuella
övergrepp. Trots det finns det bara resurser till detta inom den offentligt finansierade
sjukvården för 180 barn och 80 vuxna i Sverige varje år (Astateamet i Umåe för vuxna, Bup
Elefantan och Bup Traumaenheten i Linköping och Stockholm).
I en journalgenomgång av alla Wonsas nybesök mellan 1 januari – 30 juni 2017 ses att en
majoritet av patienterna har utsatts för upprepade penetrerande sexuella övergrepp i
barndomen, och att 80% av Wonsas patienter har försökt få hjälp inom det befintliga
sjukvårdssystemet innan de sökt hjälp hos Wonsa, men att de upplevt att det inte funnits
kunskap eller förståelse för deras symtom.
Wonsas bedömning efter fyra års verksamhet är att den analys som låg till grund för Wonsas
grundande 2014 kvarstår: Kunskap om psykologiska skador och samsjuklighet hos svårt
sexuellt traumatiserade patienter saknar spridning inom dagens sjukvårdssystem. Kunskap
om patientgruppen ingår endast sedan 2018 i läkares eller psykologers grundutbildning, och
fortbildning saknas. Gemensamma strukturer och begrepp för bedömning och kategorisering
av olika typer av sexuella övergrepp saknas och det saknas strukturer för såväl framtagning
av riktlinjer som för kunskapsförsörjning till specialist- och primärvård.
Under 2018 har validering av det klassificeringssystem (Wonsa sexual abuse classification,
w-sac) och det syndrom (sexual abuse injury syndrome, SAIS) som identiferats på kliniken
påbörjats, för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat samhälleligt systemskifte, där
alla som har utsatts för sexuella övergrepp från den hjälp de behöver.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
Behandling
Behandlingsverksamheten skedde under 2018 på Wonsas specialistklinik i Stockholm. På
kliniken fanns under året 2 läkare och 20 behandlare. Under året gjordes 370 läkarbesök och
över 5000 traumabehandlingstimmar genomfördes. Flera tidigare patienter har återkommit
till Wonsa och hjälpt till med utvecklingen av verksamhet och forskning. Detta är en
utveckling som vi välkomnar och ser som ett tecken på den kraft som ryms i läkeprocessen.
Under 2018 har all journaldokumentation blivit digital. Det unika utvärderingsverktyget LYS
har dock inte kunnat vidareutvecklas och spridas såsom planerat, på grund av resursbrist,
men vi fortsätter använda det på kliniken.
Klinikens verksamhet finansierades under året till största delen genom avtal med
Södermanlands läns psykiatri. Avtalet möjliggjorde utomlänsvård, men Stockholm valde att
inte acceptera avtalet, och till slut tvingade detta Södermanlands läns landsting att säga upp
avtalet den 17 december 2018. Förutom detta avtal har vi fortfarande avtal med ca 40
vårdcentraler. Under året hade vi ett möte med SKL och ett möte med politiker från SLSO,
och ett möte med en grupp från SLSO, som arbetade med att underlätta för
underleverantörer till primärvården inom SLL.
Forskning
Under 2018 fortsatte datainsamling för behandlingsstudien med Lifespan, och tre av fem steg
i valideringen av w-sac och SAIS genomfördes. Vidare deltog vi med abstract och föreläsning
om w-sac och SAIS på The 6th International Conference on the
Survivors of Rape (ICSoR2018) i Helsingfors, Finland, och en psykologstudent gjorde sista
terminens vetenskapliga arbete hos oss.
Utbildning
Under året genomfördes en internkonferens för personalen. Två workshops om dissociation
och stabilisering med Suzette Boon genomfördes också, och i denna deltog 10 av Wonsas
personal, och 10 externa betalande traumaterapeuter deltog också för att täcka Wonsas
kostnader för utbildningen. Vi blev också inbjudna till the Nordic Network Seminar on
Consequences of Childhood Sexual Abuse på Iceland, ett nätverk initierat av Nordiska
ministerrådet, och vi genomförde utbildningar för läkarstudenter på T9, studenter i
socialpedagogik, samt på den stora kongressen Framtidens läkare, för ST läkare.
Totalt nådde vi 400 personer med arbeten inom vård och omsorg under året.
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Insamling & Informationsspridning
Under året har Wonsa har medverkat i Almedalen som experter i en panel, och i media som
experter i TV4 och vi har också deltagit i debattartiklar under året. Wonsa hjälpte också
patientföreningen Medusa att komma igång med sin verksamhet. Under hösten 2018 slöts
också avtal med Handelsavdelningen Bohus AB. Företaget har som affärsidé att sälja
kontorsmaterial och skänka en viss procent (17% för Wonsa) till välgörande ändamål. Under
året tog Stiftelsen också emot medel från Stockholms stad för första gången.

EKONOMI
För detaljerad information se ekonomin se balans och resultaträkning 2018, samt RR och BR
2014-2017 i bilaga 5.
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TACK
Vi är stolta och tacksamma över alla som vill hjälpa oss att skapa en värld utan
sexuella övergrepp. För 2018 vill vi rikta ett särskilt tack till följande organisationer:

Tack för er fina affärsidé, personal och ert enträgna arbete med försäljning av
kontorsmaterial. Ni gör vår verksamhet möjlig!

Tack! För att ni helt utan kostnad låter oss använda ert system för digitala recept – det för
vardagen för såväl vår personal och våra patienter oerhört mycket säkrare och lättare!

Tack! För att ni helt utan kostnad har byggt upp ett heltäckande digitalt journalsystem, med
obegränsat antal liscenser, som vi får använda utan avgifter tills landstingen gör det enda
rätta och börjar finansiera specialistvård för patientgruppen!

Tack för att ni hjälpte oss med enkäten till vår stora valideringsstudie – ert stöd och er hjälp
var fantastiskt.
Och till följande bidragsgivare:

Byggmästare Axel Alms Stiftelse
Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne
Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen
Timmermansordens fonder
Nils Waldins fond
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