
   
 

Pressmeddelande                         2021-03-12 

 
Rasmus Troedsson utnämnd till talesperson för Mercy Ships Sverige 
 
Välgörenhetsorganisationen Mercy Ships har med världens största civila sjukhusfartyg bidragit 
med livsförvandlande sjukvård och hjälpinsatser för mer än 17 miljarder kronor sedan starten 
1978. I år färdigställs ett helt nytt fartyg som kommer att fördubbla hjälpkapaciteten. Samtidigt 
knyter Mercy Ships organisationen i Sverige till sig skådespelaren och journalisten Rasmus 
Troedsson som talesperson.  

I höst sjösätter Mercy Ships ett nybyggt sjukhusfartyg, Global Mercy. 
Hon är världens största civila sjukhusfartyg med 7 000 kvm 
sjukvårdsyta, sex operationssalar och förstklassiga 
utbildningsfaciliteter. Därmed kan organisationen mer än fördubbla 
sin kapacitet att ge sjukvård till de allra fattigaste i länder längs med 
Afrikas kuster.  
 
I Sverige har Mercy Ships nu rekryterat Rasmus Troedsson som 
talesperson.  
”Jag känner mig så berörd av uppdraget att berätta om Mercy Ships 

och ska göra mitt allra bästa för att nå ut med berättelsen om den 

stora kärlek och medmänsklighet som hittills har varit avgörande för  

närmare tre miljoner människor. Engagemang och generositet från 

privatpersoner och näringsliv, med olika tro och livssyn men med en 

gemensam värdegrund att älska och tjäna andra, gör alla stor skillnad när de sätter skuldra mot 

skuldra. Tänk att allt detta finansieras med helt privata medel och att all personal ombord inte bara 

arbetar gratis utan dessutom står för sina egna kostnader.”  

 

”Vi mer än fördubblar kapaciteten med vårt nya fartyg, men också behovet av engagemang från 

volontärer, givare och partners. Med Rasmus Troedsson i rollen som vår talesperson kommer vi att 

kunna nå fler och öka engagemanget i Sverige för den unika berättelsen om Mercy Ships,” 

kommenterar Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships Sverige. 

 

Om Rasmus Troedsson 

Rasmus Troedsson har haft en mångmiljonpublik de senaste fyra åren som hovmästare Roos i 

teveserien ”Vår tid är nu”. Under hösten 2020 har han synts som polischef Krister Berg i SVT-succén 

”Jakten på en mördare” och förra sommaren var han kritikerhyllad sommarpratare i P1. Han har 

också arbetat som journalist i många år. 

 
Så här karaktäriserade Nelson Mandela organisationen Mercy Ships:  

"Jag har haft nöjet att höra om en ovanlig grupp människor från hela världen som visar en unik 
medkänsla i deras tjänst för mänskligheten. Dessa människor sätter en speciell standard. De betalar 

för att arbeta, i motsats till normen. Med stöd av andra reser de hemifrån för att hjälpa extremt 
fattiga människor i Afrika."  

 
 



   
 
För mer information, v.v. kontakta: 
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships, tomas.fransson@mercyships.org  Mobil: +46 729 85 07 77 
Birgitta Plyhm, PR Mercy Ships Sverige, birgitta@plyhm.se;  Mobil: +46 707 77 12 90 
Stanley Ekelund, Marknadskommunikatör Mercy Ships Sverige, stanley.ekelund@mercyships.org  
Mobil +46 760 74 72 45 
Rasmus Troedsson, Talesperson Mercy Ships Sverige, rasmus.troedsson@mercyships.org  
Mobil: +46 761 68 65 41 
 
Mercy Ships ger, via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och 
hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och 
har sedan dess arbetat i fler än 55 utvecklingsländer, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 17 
miljarder kronor och behandlat fler än 2,8 miljoner människor. Besättningen på fartygen utgörs av cirka 2 000 
volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, 
sjömän, ingenjörer och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Med kontor i 16 länder och ett 
afrikanskt center strävar Mercy Ships efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.  
För mer information se: www.mercyships.se 
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