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Inledning 

Arbetet inom Svenska Röda Korset utgår från organisationens sju grundprinciper; 

Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. De 

kan beskrivas som organisationens egen ”kompass” och ger en vägledning i allt arbete som 

utförs. Grundprinciperna är även grunden i den kultur som finns på arbetsplatsen och bidrar 

till att medarbetare vågar ifrågasätta arbetsmetoder, komma med synpunkter och lära av fel 

och misstag vilket är viktiga faktorer för att kunna arbeta med att förbättra kvalitet och 

patientsäkerheten. Avdelning Hälsa och vård omfattar sex behandlingscenter för krigsskadade 

och torterade (RKC) där vård och behandling erbjuds till personer som lider av psykisk ohälsa 

till följd av tortyr, väpnad konflikt och svåra flyktupplevelser. Utöver det rymmer 

avdelningen en vårdförmedling som hjälper papperslösa och andra migranter som riskerar att 

falla utanför samhället skyddssystem att få vård. Förutom de behandlande verksamheterna är 

en stor del av avdelningens uppdrag att arbeta med påverkansarbete. Avdelningen bidrar till 

Svenska Röda Korsets påverkansarbete genom att sprida kunskap och ge underlag om 

målgruppen som verksamheterna möter baserat på erfarenheter från det kliniska arbetet och 

från den forskning som bedrivs. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9 om Ledningssystem 

försystematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren årligen skriva en kvalitetsberättelse samt en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att dokumentationen på ett öppet och tydligt sätt redovisar 

hur det systematiska kvalité- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits på avdelningen under 

föregående kalenderår. Följande dokument utgår från Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR) mall för patientsäkerhetsberättelser och inkluderar även kvalitetsaspekter som 

genomförts under året. Dokumentet redovisar strategier, mål och resultat av patientsäkerhet- 

och kvalitetsarbetet under det gångna året på en avdelningsövergripande nivå.  Vi väljer att 

inkludera både patientsäkerhet och kvalitet i samma rapport eftersom hög kvalitet i vården 

innebär att patienterna får en god och säker vård.  

 

Struktur 

Övergripande mål och strategier  

Det övergripande målet för patientsäkerhets- och kvalitetsarbete är att arbeta på ett 

systematiskt sätt för att förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Arbetet har ett 

processorienterat arbetssätt där vi strävar mot att vara en lärande organisation. 

Kunskapsutveckling sker genom att prova nya idéer utifrån faktabaserade beslut och dela med 

sig av goda erfarenheter och lärdomar från identifierade brister. Avdelningens mål och 

strategier för patientsäkerhet och kvalitet fastställs vid verksamhetsplanering och följs upp på 

regelbundna ledningsteamsträffar samt på specifika möten kring kvalitetsutvecklingsfrågor. 

Målen följs upp genom att titta på insatser som utförts och genom egenkontroll. Ofta införs 

nya metoder och insatser i mindre skala i form av till exempel pilotprojekt som sedan 

utvärderas löpande för att identifiera styrkor och svagheter. Mål och strategier formuleras 
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vanligtvis med utgångspunkt i avdelningens verksamhetsplanering och föregående års kvalité-

och patientsäkerhetsberättelse. Så även för år 2020 men eftersom insatser relaterat till 

Coronapandemin har tillkommit under året inkluderas det i den här dokumentationen utifrån 

ett kvalité- och patientsäkerhetsperspektiv. Insatser och anpassningar kopplat till den 

pågående Coronapandemin har krävt ett omedelbart agerande och kan ha bidragit till att andra 

förbättringsområden har fått stå tillbaka under året.    

 

Strategier och mål 2020 

 

Strategi: Kontinuerlig utveckling av verksamheterna genom 

egenkontroll. 

 

Mål: Genomföra uppföljning av indikatorer i patientjournalen som en del av 

egenkontrollen.   

 

En del av egenkontrollen omfattar en systematisk uppföljning av verksamheterna för att 

tillgodose att de följer gällande lagar och bedrivs enligt beslutade processer med tillhörande 

rutiner. Under 2020 har avdelningen bland annat arbetat med egenkontroll genom att följa upp 

indikatorer i journalsystemet. Uppföljning av journalindikatorer har utförts inom området 

barn som anhörigas rätt till information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen och 

Patientsäkerhetslagen1 vilket var ett avdelningsövergripande förbättringsområde som 

initierades under 2019. Resultatet från egenkontrollen ger oss ett underlag att arbeta vidare 

med under 2021.   

Mål: Genomföra avdelningsövergripande utvärderingar som en del av egenkontrollen.  

En annan del av egenkontroll är att arbeta med utvärderingar. Det innebär att djupdyka inom 

ett tematiskt område för att utvärdera arbetssätt, metoder eller få en bättre bild av en situation. 

Under 2020 har avdelningen valt att utföra två avdelningsövergripande utvärderingar. 

1. Utvärdera barnperspektivet i avdelningens verksamheter. Att fokusområdet blev 

barnperspektivet var dels med tanke på den satsning som avdelningen gjort på att 

utveckla både stöd- och behandlingsverksamhet för barn och barn som anhöriga, dels 

för att barnkonventionen blev lag i Sverige 1: a januari 2020. 

2. Kartlägga arbetet med HBTQI+ frågor. Som vårdgivare arbetar vi med att erbjuda 

en jämlik vård och behöver därför kontinuerligt arbeta med mångfald, jämställdhet, 

inkludering och värderingar. Syftet med kartläggningen var att höja kunskapen inom 

HBTQI+ frågor, uppmuntra till en diskussion om kön, sexualitet och intersektionalitet 

i stort samt ge rekommendationer till framtida arbete. 

 
1 Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 §; § Patientsäkerhetslagen 6 kap. 5 § 
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Mål: Arbeta med ett patientperspektiv i en del av egenkontrollen. 

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. En viktig 

egenkontroll för verksamheterna inom avdelning Hälsa och vård är patientenkäterna som 

fångar den patientupplevda kvalitén på vården. Behandlingscentren använder en enkät som 

har funnits i mer än tio år. Enkäten reviderades under 2019 och under 2020 utfördes en 

djupare analys av några frågor i enkäten2. Resultatet från analysen ger oss underlag att titta 

vidare på för att kunna fortsätta jobba med förbättringar.   

 

Strategi: Bedriva verksamhet som främjar delaktighet. 

Mål: Tydliggöra arbetet med vårdplaner. 

I patientlagen3 och patientsäkerhetslagen4 är det lagstadgat att patienten så långt som möjligt 

ska göras delaktig i sin vård och behandling. Att arbeta med vårdplaner är ett arbetssätt som   

Röda Korset behandlingscenter har implementerat för att tillvara patientens delaktighet i 

behandlingsarbete. I en vårdplan sätter behandlare och patient tillsammans upp 

behandlingsmål som utvärderas löpande under behandlingstiden. Syftet med vårdplanen är att 

alla som är involverade i patientens vård tillsammans med patienten ska arbeta mot samma 

mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutats. Under 2020 har rutinen för arbete 

med vårdplaner dokumenterats och finns nu tillgänglig för samtliga medarbetare.  

 

Strategi: Bedriva hälso- och sjukvårdsverksamheter som kan ställa 

om för att kunna erbjuda en trygg och säker vård.  

 

Mål: bedriva behandlingsinsatser under Coronapandemin med en bibehållen 

patientsäkerhet.  

Coronapandemin och medföljande rekommendationer från myndigheterna har berört både 

patienter och personal. Eftersom Röda Korsets verksamheter möter människor i utsatthet som 

har stort behov av insatserna vi kan erbjuda har avdelningen hela tiden strävat mot att hålla 

behandlingsverksamheterna öppna under Coronapandemin.  För att det ska vara möjligt att 

fortsätta erbjuda insatser på ett säkert sätt har hälso- och sjukvårdsverksamheterna anpassats 

och utvecklats utifrån lokala behov, förutsättningar och möjligheter.   

 

 
2 Matilda Regell Vad är värdefullt för dig? En analys av patienters upplevelser från Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade (2020)  
3 Patientlagen (2014:821)5 kap. 1 §   
4 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap.1§ 
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Strategi: Använda ändamålsenliga digitala stöd för ökad 

patientsäkerhet och kvalitet i arbetet. 

 

Mål: Utföra en benchmarking av journalsystemet.  

Avdelningen har tillsammans med Röda Korsets IT enhet arbetat med att utföra en benchmark 

av journalsystemet mot andra system på marknaden. Syftet har varit att jämföra det 

journalsystem avdelningen har idag mot andra system för att tillgodose att systemet vi 

använder är kostnadseffektivt och bidrar till hög kvalité på vården för våra patienter.  

 

Mål: Vi undersöker möjlighet att arbeta med digitala vårdmöten. 

I det här sammanhanget är ett digitalt vårdmöte ett möte med en patient via en videolänk. Ett 

digitalt vårdmöte möjliggör att en behandlingskontakt kan upprätthållas trots att patienten och 

behandlaren befinner sig på olika platser. Idén om att arbeta med digitala vårdmöten har 

funnits inom avdelningen under längre tid. Syftet har varit att kunna erbjuda en mer jämlik 

vård över landet. Dels för patienter med lång resväg till behandlingscentren, dels för personer 

utanför Stockholm som behöver stöd från vårdförmedlingen. När Coronapandemin med 

tillhörande restriktioner blev ett faktum fungerade det som en katalysator som skyndade på 

processen. Sedan våren 2020 har verksamheterna börjat utföra digitala vårdmöten. Arbetet har 

utvärderats både genom en kvantitativ medarbetarenkät samt en mindre intervjustudie med 

patienter och behandlare.  

Organisation och ansvar 

Svenska Röda Korsets Styrelse 

Styrelsen är ansvarig vårdgivare och har ett övergripande ledningsansvar som ska se till att 

kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Styrelsen bär det yttersta 

ansvaret för att ledningssystem enligt SOSFS 2011:95 finns och används för att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra hälso- och sjukvårdsverksamheternas kvalitet. Konkret 

innebär det bland annat att styrelsen ska se till att uppföljning av fastställda mål sker, 

säkerställa att regler, rutiner efterföljs och att en tydlig ansvarsfördelning för kvalitet- och 

patientsäkerhetsarbete finns på alla nivåer i organisationen. 

 

Generalsekreteraren 

Generalsekreteraren verkställer riksstämmans och styrelsens beslut. För att leda och 

genomföra beslutad verksamhet har generalsekreteraren följande tjänstepersonsstruktur: 

 

 
5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
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Avdelningschef  

Avdelningschef för avdelning Hälsa och vård samordnar utvecklingsinsatser och 

kvalitetssäkringsarbete på nationell nivå samt har ett administrativt ledningsansvar att leda 

avdelningen mot uppsatta mål. Avdelningschefen har övergripande ansvar för ekonomi, 

planering och uppföljning av verksamheterna i enlighet med fastställda beslut och riktlinjer.  

 

Verksamhetschef på RKC  

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för sin verksamhet i enlighet med hälso- 

och sjukvårdslagen6. Verksamhetschefen leder och har det operativa ansvaret för 

verksamhetsutveckling, ekonomi, arbetsmiljö och samverkar internt såväl som med externa 

aktörer.  

 

Teamledare på Vårdförmedlingen 

Teamledaren är ansvarig för patientsäkerheten och verksamhetsutveckling i den egna 

verksamheten. Rapporterar avvikelser till sin verksamhetschef samt följer upp och vidtar 

åtgärder som en del i det systematiska förbättringsarbetet.  

 

Kvalitetsutvecklare 

Tillsammans med avdelningschef och verksamhetschefer utvecklar och upprätthåller 

kvalitetsutvecklare verksamheternas kvalitet7 och patientsäkerhet. Bedömer vilka 

övergripande processer och rutiner som behöver fastställas för att vården som bedrivs 

uppfyller gällande krav och mål, utarbetar rutiner samt genomför egenkontroller. 

 

Medarbetare 

Ansvarar för att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt i enlighet patientsäkerhetslagen8. Varje medarbetare ansvarar också för att medverka i 

det systematiska kvalitetsarbetet som ligger inom ramen för avdelningens kvalitets-

ledningssystem.  

Samverkan för att förbättra patientsäkerheten och 

kvalitén i vården. 
 

Samverkan mellan professioner på arbetsplatsen 
• På behandlingscentren hålls veckovis tvärprofessionella behandlingskonferenser där 

teamets olika professioner träffas. Detta är ett forum där behandlare får möjlighet att 

 
6 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap 2§ 
7 Kvalitet definieras som att verksamheten ska uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra 
föreskrifter (SOSFS 2011:9) 
8 Patientsäkerhetslagen 2010:659 kap. 6 
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diskutera problematik, bolla tankar och idéer och inhämta stöd från kollegor och chef 

vad gäller hanteringen av specifika patientärenden samt mer generella förhållningssätt.  

• På Vårdförmedlingen sker samverkan mellan professionerna i form av veckovisa 

avstämningar inom arbetsgruppen. Samt genom regelbundna avstämningar med 

frivillig vårdpersonal i samband med deras konsultationer på mottagningen och på 

APT möten med frivilliga som sker halvårsvis. 

• På de behandlingscenter där det finns en större arbetsgrupp genomförs yrkesspecifika 

samverkansmöten regelbundet. 

 

Samverkan mellan verksamheterna inom avdelningen 
• De olika professionerna samverkar avdelningsövergripande genom fysiska eller 

digitala nätverksmöten som är professionsbundna eller arbetar tillsammans under ett 

gemensamt tematiskt område  

• På de årliga avdelningsdagarna möjliggörs samverkan mellan verksamheterna både 

genom träffar för varje profession samt i tvärprofessionella seminarier. Vanligtvis 

arrangeras avdelningsdagarna som en stor konferens där alla medarbetare träffas. På 

grund av Coronapandemin genomfördes avdelningsdagarna i ett digitalt format 

bestående av flera webbinarium under hösten 2020.   

• Ledningsteamet är ett forum där samtliga verksamhetschefer samt kvalitetsutvecklare, 

tematiska rådgivare, verksamhetsutvecklare samt businesscontroller träffas. Mötena 

sker med regelbundenhet och hålls ca 4 gg/ termin.  

 

Samverkan med andra vårdgivare 

Samverkan med andra vårdgivare har stor betydelse för patientsäkerheten eftersom de 

behåller det medicinska ansvaret för patienterna som är i kontakt med behandlings-

verksamheterna. Verksamheterna samverkar med vårdgrannar både på individ/patientnivå och 

på strukturnivå. 

• Majoriteten av behandlingscentren finansieras i huvudsak genom överenskommelser i 

form av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Det möjliggör långsiktig samverkan 

mellan offentlig vård och Röda Korsets avdelning Hälsa och vård och underlättar 

planering samt leder till trygghet för patienterna och personalen. Varje IOP har 

löpande uppföljningsmöten för att följa upp arbetet och diskutera möjligheter till 

fortsatt samarbete.  

• Samverkansformer med de regioner och kommuner som respektive verksamhet verkar 

inom bygger på att varje verksamhet identifierar viktiga samarbetspartners och hur 

samverkan ska ske med dessa. Primärt finns det samverkansprocesser med andra 

vårdgivare så som primärvård, öppen- och slutenvårds psykiatri, kommuner, 

arbetsförmedling samt andra idéburna organisationer. 
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• Vårdförmedlingen samverkar med regioner och relevanta delar inom förvaltningar 

specifikt kring frågor som handlar om att målgruppen9 ska ha tillgång till jämlik vård.  

 

Samverkan inom Svenska Röda Korset 
Att ha god samverkan med övriga avdelningar och stödfunktioner inom Svenska Röda Korset 

är av stor vikt för att kunna erbjuda patienten insatser från hela organisationen vilket är ett av 

de unika mervärdena Röda Korsets hälso- och sjukvårdsverksamheter kan erbjuda sina 

patienter. Under 2020 har avdelning Hälsa och vård fortsatt sin kontinuerliga samverkan med 

andra avdelningar inom tjänstepersonsorganisationen, lokala rödakorsföreningar10 och Röda 

Korsets Ungdomsförbund. Fokus har varit på samverkan med: 

 

Enhet Hälsofrämjande och social trygghet 

o Samverkan kring frågor om psykosocialt stöd till barn med erfarenhet av flykt. 

 

Enhet Skydd 
o Samverkan på övergripande nivå vid utveckling av rutinen för tortyrskadeutredningar. 

o Samverkan på individnivå kring patienter som genomför en tortyrskadeutredning. 

o Samverkan via ett Idéburet offentligt partnerskap med Stockholm Stad kring stöd till 

ensamkommande barn och unga.  

o Samverkan med Efterforskning och familjeåterförening kring enskilda ärenden. 

 

IT Enheten 
o Avdelning Hälsa och vård har en digital utvecklare som är delaktig i SRK:s IT 

styrningsråd. IT styrningsrådet är en tvärorganisatorisk grupp som diskuterar, prioriterar 

och besluta om arbetet med digital utveckling och större digitala investeringar inom 

organisationen. 
o Samverkan kring insatser som berör digital utveckling för avdelningen. Under 2020 har 

det främst varit: arbeta fram en effektkarta för avdelningens digitala utveckling, 

benchmark av journalsystemet.   
 

Internationella avdelningen 

o Samverkan kring MOMENT projektet. Ett internationellt projekt om mental hälsa och 

psykosocialt stöd kopplat till konflikt, våld och andra kriser.  

 

Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF 
o Samverkan med RKUF genom verksamheten ”Kompisgrupper” som har bedrivit 

verksamhet för patienter på behandlingscentret i Göteborg. 

 

Lokala rödakorsföreningar  

o Samverkan med Uppsalakretsen genom stödverksamheten som riktar sig till barn med 

erfarenhet av krig och flykt och deras föräldrar. 

 
9 migranter som faller utanför samhällets skyddssystem till exempel papperslösa, asylsökande, EU-
medborgare/tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU/EES som saknar europeiskt 
sjukförsäkringskort. 
10 De lokala rödakorsföreningarna (även kallade kretsar) har verksamheter som bedrivs av volontärer.  
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o Samverkan med Malmökretsen kring patienter som är i fas att avsluta sin behandling, 

praktik och arbetsträning för patienter i kretsens verksamheter, handledning åt frivilliga, 

föreläsningar för olika kretsar i Skåne. 

o Samverkan med kretsen i Skövde kring stödpersonsverksamhet till patienter. 

o Samverkan med kretsen i Göteborg genom stödpersonsverksamhet till patienten, samt 

frivilliguppdrag för patienter i second hand butiken. 

o Samverkan med kretsar i Skellefteå, Luleå och Umeå med språkträning och 

frivilliguppdrag för patienter 
 

 

Samverkan på nationell nivå  

Departement och statliga institutioner 
Under 2020 har avdelning Hälsa och vård fortsatt sin samverkan med: 

o Socialdepartementet som bidragit med finansiella medel för att bibehålla kapacitet inom 

verksamheterna.  

o Sveriges Kommuner och Regioner, främst Uppdrag Psykisk Hälsa för att arbeta med 

kunskapsutbyte och hitta samverkansformer kring exempelvis ensamkommande barn och 

unga samt personer som faller utanför samhällets skyddsnät och inte har rätt till 

subventionerad hälso- och sjukvård.  

o Avdelningen har deltagit vid konferenser och seminarium med Kunskapscentrum för 

ensamkommande barn och ungdomar, Socialstyrelsen, i syfte att utbyta kunskap och följa 

upp utvecklingen.   

o Deltagande i referensgrupp för Trauma på kartan som är ett regeringsuppdrag för att se 

över traumavården inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

o Deltagande med expert till utredningen God och nära vård samt Utredningen om jämlik 

tandhälsa. 

 

Ideella organisationer 
o Avdelningen deltar på Famna Syd och Famna Väst nätverksträffar, i Famnas 

kvalitetsnätverk samt avdelningschef sitter i Famnas styrelse.  

o Respektive verksamhet samverkar lokalt med ideella föreningar däribland Rädda 

Barnen, Stadsmissionen etc.  

 

Universitet och Högskolor 
o Samverkan med Röda Korsets Högskola kring prioriterade frågor, utveckling av ett 

Kompetenscenter för tortyr och krigsskaderehabilitering samt samverkansprojekt 

gällande utvärdering av barnperspektivet på avdelning Hälsa och vård.  

 

Samverkan internationellt 
Avdelningen samverkar med Internationella Rödakorskommittén (ICRC), andra nationella 

föreningar och olika nätverk inom Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen samt International 

Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Det finns även andra samverkanspartners 

internationellt som tex nordiska organisationer som arbetar med frågor om tillgång till vård 

för papperslösa. Genom samverkan sker ett kunskapsutbyte kring tortyrskaderehabilitering, 

migranters hälsa och rätt till vård samt andra relevanta ämnen.  
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Under 2020 har avdelningen haft extra fokus på samverkan med: 

o Internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen och ICRC kring MOMENT- ett 

projekt om mental hälsa och psykosocialt stöd kopplat till konflikt, våld och andra kriser.  

o Helsinki Deaconess, där utbytet sker löpande med organisationens Children and Youth 

team med fokus på behandling av barn och unga.  

 

Patienters och närståendes delaktighet 

Verksamheterna arbetar med patienten i centrum och patient och närstående inkluderas i 

utformningen av vården i den utsträckningen det är möjligt. Utgångspunkten är att patienten 

alltid ska kunna lita på att behandlaren eller den som ger råd har de professionella kunskaper 

och det omdöme som situationen kräver. Ett sätt att involvera patienterna i utformningen av 

vården är genom att upprätta och följa upp vårdplaner under behandlingstiden. Vårdplanen 

utformas i samråd mellan behandlare och patient där behandlingsmål formuleras som följs 

upp efter en tids behandling. Patienter görs även delaktiga och får information om en 

avvikelse skrivits gällande eventuell vårdskada. Vad gäller samverkan och dialog med 

närstående finns det olika former av anhörigstöd på samtliga verksamheter. Stödet till 

närstående utgår alltid från patientens samtycke och erbjuds samtliga patienter.  

Rapportering och uppföljning av avvikelser  

Avvikelsehantering och Lex Maria 

Rutiner för avvikelsehantering och Lex Maria finns som delar av kvalitetsledningssystemet 

och är tillgängliga för samtliga medarbetare. Det är verksamhetschefens ansvar att presentera 

avvikelsehanteringsrutinerna för sina medarbetare samt att utreda avvikelsen, vidta eventuella 

åtgärder och möjliggöra uppföljning inom verksamheten. Avdelningens kvalitetsutvecklare är 

ett stöd till verksamhetschefen gällande åtgärder och uppföljning. Om det bedöms att en 

avvikelse är av mer omfattande karaktär och i de fall avvikelsen har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada skrivs en Lex Maria. Rutinerna hålls uppdaterade efter 

gällande lagstiftning av avdelningens kvalitetsutvecklare.  

 

Klagomål och synpunkter 

Svenska Röda Korset har en mailadress dit patienter och närstående kan skicka klagomål och 

synpunkter på vården. Mailadressen går till ett digitalt ärendehanteringssystem och därefter 

handlägger verksamhetschef och vid behov kvalitetsutvecklare ärendet. Det finns även en 

whistelblowing funktion inom organisationen dit anmälan kan göras anonymt. Mailadressen 

för klagomål och synpunkter samt whistelblowing funktionen går att komma åt via Svenska 

Röda Korsets externa webbsida. Patienter har även möjlighet att anonymt uttrycka synpunkter 

på vården i en patientenkät som har fritextsvar med frågor kring detta. Patientenkäten fångar 

även upp kvantitativa data kring patienternas behov av att lämna klagomål på vården.  

 

Egenkontroll  
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Avdelning Hälsa och vårds kvalitetsledningssystem innefattar rutiner för egenkontroll som 

har som syfte att utvärderar den egna verksamhetens resultat och kontrollera att arbetet 

bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i kvalitetsledningssystemet. 

Under 2020 har följande egenkontroller genomförts: 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Patientenkät Vårdförmedlingen 

med syfte att fånga patienternas 

upplevelse av mötet med 

Vårdförmedlingen.  

En mätperiod hösten 2020 Besvaras på pappersenkät eller 

digital enkät.  

Patienters upplevelse av kvalité i 

vården.  

Analys utförd av 2019 års 

enkät under hösten 2020. 

Patientenkät utförd av 

Kvalitetsinstitutet Indikator.  

Loggkontroll Utförts vid fyra tillfällen 

under 2020. 

Patientjournalen. 

Måluppfyllelse, effektivitet. 

 

Uppföljningar görs 

kvartalsvis. 

Data hämtas från patientjournal 

och rapporteras i systemet 

Planerings- och Uppföljnings 

Fokus. 

Avvikelser och incidentrapporter Löpande rapportering och 

avstämning.  

Sammanställning 

kvartalsvis.  

Zendesk 

Blankett för incidentrapport. 

Uppföljning kring processer och 

rutiner i patientjournalsystemet. 

Tre tematiska områden har 

följts upp via stickprov i 

journalsystemet under 2020. 

Patientjournalen 

 

Årliga uppföljningar: 

• Årligen utförs uppföljningar gällande måluppfyllelse, effektivitet, utveckling och 

budget som kommuniceras till Svenska Röda Korsets styrelse. 

 

Kvartalsuppföljningar: 

• Kvartalsuppföljningar av avdelningsgemensamma förväntade resultat redovisas 

separat för varje verksamhet samt sammantaget för avdelningen. 

Uppföljningsindikatorerna är av olika mått men främst processmått och strukturmått. 

Samtliga verksamheter har ett antal indikatorer som är avdelningsövergripande och 

utöver det sätter varje verksamhet egna mål och ansvara för rapportering av sin 

verksamhets. Rapporteringen utförs på Svenska Röda Korsets gemensamma 

webbplats Planerings och Uppföljningsfokus (PUFF).  

• I enlighet med lagstiftning11 utförs regelbundet loggkontroller som granskar 

personalens åtkomst till patienters journal. Åtkomstkontroller ska göras för att 

 
11 Patientdatalagen 4 kap. 3 § 
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säkerställa att användare inte använder sina behörigheter på fel sätt genom att läsa, 

ändra eller ta bort information som de inte ska behandla.  

• Vårdförmedlingen har utvecklat en patientenkät med syfte att fånga patienternas 

upplevelse av mötet med Vårdförmedlingen. Enkäten är översatt till sju språk för att 

möta målgruppens behov.   

Uppföljning vartannat år: 

• Under 2020 fattades beslut att patientenkäten, som tidigare utförts varje år, ska 

genomföras vartannat år. Det nya intervallet av mätning ska ligga i linje med Sverige 

Kommuner och Regioners Nationella Patientenkät för verksamhetsområde psykiatri. 

Avdelning Hälsa och vårds patientenkät utgår från Patientlagen (2014:8) och 

utvärderar den patientupplevda kvalitén av vården. Syftet med undersökningen är att 

identifiera förbättringsområden inom verksamheterna utifrån ett patientperspektiv. 

Ansvariga för enkätundersökningen är Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator. 

Enkäten genererar resultat för varje verksamhet samt övergripande för hela 

avdelningen.  Resultaten används för jämförelse mot egen historisk samt för att titta på 

trender och intern jämförelse. Resultatet ingår som underlag i det systematiska 

förbättringsarbetet. I och med att patientenkäten kommer utföras med större intervall 

kommer en planering gällande mellanårsmätningar påbörjas under 2021.  

 

Process 

Åtgärder för att öka kvalitén och patientsäkerheten. 

Med utgångspunkt i avdelning Hälsa och vårds verksamhetsplanering samt utifrån föregående 

års kvalité- och patientsäkerhetsberättelse har följande åtgärder, kopplat till mål och strategier, 

vidtagits under 2020. 

 

Strategi: kontinuerlig utveckling av verksamheterna genom 

egenkontroll. 

 

Mål: Genomföra uppföljning av indikatorer i patientjournalen som en del av egenkontrollen.   

Under 2020 har avdelningen följt upp arbete med att uppmärksamma barn som anhöriga. Nya 

rutiner som togs fram under 2019 medförde dokumentationsstrukturer som möjliggjorde 

uppföljning i journalsystemet för att undersöka om rutiner efterlevs.  

➢ Resultat från journalindikatorerna redogörs för i tabellen på sidan 19. 

 

Mål: Genomföra avdelningsövergripande utvärderingar som en del av egenkontrollen.  

Under 2020 har det genomförts två avdelningsövergripande utvärderingar. Syftet med 

utvärderingarna är att bidra med underlag som kan användas för att förbättra verksamheterna.  
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Utvärderingen av barnperspektivet har varit ett samarbetsprojekt tillsammans med Röda 

Korsets Högskola (RKH)12. Syftet var att skildra barnperspektivet inom avdelningen samt ge 

en bild av hur arbetet inom berörda verksamheter svarar mot barnets rättigheter. 

Utvärderingens resultat är tänkt att användas som utgångspunkt för avdelningens fortsatta 

arbete med fokus på barnperspektivet samt barnrättsperspektivet i verksamheterna. Resultatet 

från utvärderingen blev färdigt precis vid årsskiftet 2020/2021. Det finns en planering för en 

digital presentation av rapporten för hela avdelningen och därefter följs rekommendationer 

från utvärderingen upp under 2021.  

Det har även utförts en avdelningsövergripande kartläggning inom området HBTQI+ frågor13. 

Resultatet från kartläggningen presenterades genom en digital föreläsning för samtliga 

medarbetare. Implementering av rekommendationerna från utvärderingen fortsätter under 

2021.  

➢ Delar av resultaten från utvärderingarna redovisas i tabellen på sidan 20–21. 

 

Mål: Arbeta med ett patientperspektiv i en del av egenkontrollen. 

Under hösten 2020 utfördes en analys av delar av 2019 års patientenkät. Arbetet utfördes 

inom ramen för ett kandidatprojekt på Lunds universitets institution för statistik. Målet med 

analysen var att ta reda om det finns några specifika variabler som påverkar patienters 

upplevelse av Röda Korsets behandlingscenter. Analysen utgår från frågan “Hur värdefull är 

den vård och behandling du fått från Röda Korsets behandlingscenter för dig?” där patienten 

får välja mellan fem olika alternativ från “Mycket värdefull” till “Inte alls värdefull”. I 

rapporten har det kartlagts vilka faktorer som är viktiga för att patienten ska få en upplevelse 

av att vården är värdefull men även vilka faktorer som verkar påverka upplevelsen negativt. 

➢ Resultat från analysen redovisas i tabellen på sidan 20. 

 

Strategi: Bedriva verksamhet som främjar delaktighet. 

Mål: Tydliggöra arbetet med vårdplaner. 

Det har under 2020 dokumenterats en skriftlig rutin för arbetet med vårdplaner. Rutinen finns 

nu tillgänglig för samtliga medarbetare som en del av kvalitetsledningssystemet. Nästa steg 

blir att följa upp rutinen egenkontroll är planerad till 2021.  

 

Strategi: bedriva en flexibel hälso- och sjukvårdsverksamhet som kan 

ställa om för att klara uppdrag.  

 

Mål: Bedriva behandlingsinsatser under Coronapandemin med en bibehållen patientsäkerhet.  

För att kunna hålla verksamheterna öppna och erbjuda insatser har flertalet åtgärder vidtagits i 

syfte att minska smittspridning inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Bland det första 

 
12 Stålberg, A (2020) Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset: 

Nulägesrapport 2020 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-3756 
13 Klüft, I (2020) Är det dags nu? HBTQI+ inom avdelning Hälsa och vård på Svenska Röda Korset 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-3756
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som gjordes var att ta fram informationsmaterial i form av dörraffischer och affischer till 

väntrum som riktade sig till patienterna i syfte att informera om åtgärder för att minska 

smittspridning. Informationsmaterialet översattes till de största språkgrupperna som besöker 

verksamheterna. Allt informationsmaterial utgick från Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. I takt med att material översattes från Folkhälsomyndigheten och andra 

myndigheter övergick vi till att även använda det. Det var även i ett tidigt skede som 

verksamheterna gick över till att erbjuda behandlingsinsatser via digitala videolösningar. 

Rutiner togs fram för att utföra digitala bedömningar, utförande av digitala vårdmöten samt 

ett PM för digitala möten och suicidala patienter. Utöver det anpassade varje verksamhetschef 

sin verksamhet, utifrån lokala förutsättningar och regionens rekommendationer, för att 

bibehålla en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Åtgärderna dokumenterades bland 

annat i riskbedömningsmallar.  

 

Strategi: Använda ändamålsenliga digitala stöd för ökad patient-

säkerhet och kvalité i arbetet. 

 

Mål: Utföra en benchmark av journalsystemet.  

Hälso- och sjukvårdsverksamheterna har arbetat i det nuvarande journalsystemet under ca tio 

år. Mycket har hänt med digital utveckling och journalsystem under den tiden. Även om 

fortlöpande förbättringar har utförts i det egna journalsystemet så var det dags att göra en 

jämförelse av systemet mot andra system på marknaden. Syftet var att undersöka vad det 

finns för journalsystem på marknaden och om det är något annat alternativ som kan ge större 

verksamhetsnytta för verksamheterna. Under 2020 har en mindre arbetsgrupp från SRK fått 

demo av tre journalsystem. Arbetet med benchmarking kommer avrundas under våren 2021.  

Mål: Undersöka möjlighet att arbeta med digitala vårdmöten. 

De digitala verktyg som införts och testats på avdelningens hälso- och sjukvårdsverksamheter 

under 2020 har varit en respons på Coronapandemin. Eftersom situationen krävde en snabb 

omställning tillsattes en projektgrupp som fick i uppdrag att skapa förutsättningar för att 

kunna erbjuda digitala patientmöten. Projektgruppen tog fram dokumentation i form av 

rutiner och lathundar, försåg verksamheterna med nödvändig utrustning och planerade för hur 

projektet skulle utvärderas. Till 2021 vill avdelningen titta bredare och djupare på frågan om 

digitala vårdmöten och hur de kan bli en del av Röda Korsets hälso- och 

sjukvårdsverksamheter framöver. Målet är att vi ska arbeta med trygga och säkra digitala 

patientmöten som komplement till fysiska möten.  

➢ Resultat från intervjustudie och medarbetarenkät redovisas i tabellen på sidan 24.  

Riskanalys 

Riskanalyser utförs på olika nivåer, dels på avdelningsövergripande nivå vid tex 

organisationsförändring eller införande av ny teknik eller IT system. Men även vid 

verksamhetsnära förändringar i arbetssätt eller införande av nya metoder eller rutiner. Som en 

del av kvalitetsledningssystemet finns det dokumenterade rutiner för hur riskanalysarbetet ska 
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gå tillväga. Rutinen utgår från SKR:s Handbok Riskanalys och händelseanalys, tillhörande 

den skriftliga rutinen för tillvägagångssättet ges det utrymme att diskuteras riskanalyser på 

ledningsnivå samt på verksamhetsnivå vid regelbundna behandlingskonferenser och 

arbetsplatsträffar.   

Under 2020 utfördes följande riskanalyser på avdelningsövergripande nivå: 

• Arbetsmiljö och Covid-19 med fokus på smittspridning.  

• Inför uppstart av digitala vårdmöten. 

 

Händelseanalys 

Vid en mer omfattande avvikelse eller om det inträffat en händelse som har lett till eller 

kunnat leda till en allvarlig vårdskada ska en efterföljande händelseanalys genomföras. Syftet 

är att klarlägga händelseförloppet kring avvikelsen samt utreda vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att händelsen/risken inte ska uppstå igen. Verksamhetschefen bär ansvar för att 

händelseanalysen utförs men får stöd av kvalitetutvecklare. Som en del av 

kvalitetsledningssystemet finns det dokumenterade rutiner för hur arbetet med 

händelseanalyser ska gå tillväga. Rutinen utgår från SKR:s Handbok Riskanalys och 

händelseanalys, tillhörande den skriftliga rutinen för tillvägagångssättet ges det utrymme att 

diskuteras händelseanalyser på ledningsnivå samt på verksamhetsnivå vid regelbundna 

behandlingskonferenser och arbetsplatsträffar.   

Informationssäkerhet 

Uppföljning av informationssäkerhet 

Under 2020 har loggkontroller utförts vid fyra tillfällen. Loggkontrollerna utförs av 

kvalitetsutvecklare och finns dokumenterade, det har inte funnits något att anmärka på vid de 

utförda loggkontrollerna.  

Under tidig 2020 anlitade SRK ett externt IT säkerhetsföretag för att genomföra en Threat 

Check. Initiativet är del av IT enhetens arbetssätt för att mäta IT-säkerhet. Resultatet har 

analyserats och inarbetats i vårt ständigt pågående säkerhetsarbete.   

 

Riskanalyser som genomförts 

Det har genomförts en riskanalys inför uppstart av digitala vårdmöten. En åtgärd som vidtogs 

efter riskanalysen var att ta fram ett informationsmaterial till medarbetare där viktiga punkter 

gällande informationssäkerhet och bevarande av sekretess tydliggjordes.  

Åtgärder som vidtagits för förbättrad informationssäkerhet 

Under 2020 har SRK har tagit fram en riktlinje för informationssäkerhet. Avdelning Hälsa 

och vård behöver nu bryta ner den till avdelningsnivå. Det finns en dialog påbörjad med IT 

enheten gällande informationssäkerhet och datasäkerhet med syfte att under 2021 konkretisera 
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården14 i rutindokument.  

 

Resultat och analys 

 

Samlad bild av avvikelser 2020 
Antal inrapporterade avvikelser för 2020 har ökat något jämfört med 2019 medan antal 

incidentrapporter har minskat (diagram 1). En anledning till det kan vara att fler händelser nu 

bedöms som patientsäkerhetsavvikelser. Definition av vilken händelse som ska rapporteras 

under vilken kategori finns med i rutindokument. Sammantaget har antalet rapporteringar ökat 

med föregående tre år vilket är en positiv trend eftersom det ofta finns ett stort mörkertal när 

det kommer till avvikelserapportering. Fler rapporterade händelser bidrar till att göra rätt 

prioriteringar när patientsäkerheten ska förbättras. Det som inte redovisas i diagram ett är 47 

tolkavvikelser som två verksamheter rapporterar direkt till tolkförmedlingen i Västra 

Götalandsregionen. Avvikelserna rapporteras till tolkförmedlingens avvikelsesystem och 

hanteras av berörd verksamhetschef. Den här lösningen är ett sätt för avdelningen att hitta 

rutiner som minimerar dubbeldokumentation vid rapportering och uppföljning av 

tolkavvikelser. Avdelningens hälso- och sjukvårdsverksamheter har tillgång till olika 

tolkförmedlingar beroenden på vilken region de verkar i.  

 

 

Diagram 1: antal avvikelser samt incidentrapporter 2020. 

 

 
14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- 
och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 
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Egenkontroll 

På följande sida presenteras en tabell med mål och strategier för kvalité- och 

patientsäkerhetsarbetet, samt åtgärder som är genomförda för att nå målen. Tabellen 

innehåller även en kolumn för resultat från egenkontroller samt en kolumn där det finns 

utrymme för analys eller kommentar av resultaten.  
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Strategi Mål Åtgärd Resultat Kommentar/ 

Analys 

Kontinuerlig utveckling av 

verksamheterna genom 

systematiskt 

förbättringsarbete. 

 

Genomföra uppföljning av 

indikatorer i 

patientjournalen som en 

del av egenkontrollen.   

Uppföljning i patientjournaler. 
Rapport har dragits ut på sökord 
som förekommer i 
dokumentationsmallar.  
 
1. Antal patienter som har 

dokumentation under 
sökordet ”har patienten 
barn?”. 

2. Antal patienter som har 
dokumentation under 
sökordet ”barnets situation” i 
sin patientjournal. 

3. Antal patienter som 
dokumentation under 
sökordet ”insatser erbjudna” 
 i sin patientjournal  
 

1. 39 % av vuxna 
patienter har en 
dokumentation 
under frågan ”har 
du barn?”  i 
patientjournalen. 

 
2. 36% av vuxna 

patienter har en 
dokumentation i 
patientjournalen 
under sökordet 
”barnets situation”.  

 

3. 17% av vuxna 
patienter har en 
dokumentation i 
patientjournalen 
under sökordet 
”insatser”. Sökordet 
syftar till att vara 
ett sökord för 
insatser erbjudna 
till barn som 
anhöriga. 

Den avdelnings-
övergripande 
utvärderingen som utförts 
med fokus barn-
perspektivet i 
verksamheterna omfattar 
även området barns rätt 
som anhörig.  

Under 2021 kommer 
avdelningen arbeta vidare 
med rekommendationer 
från den. 
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15 Regell Matilda (2020) Vad är värdefullt för dig? En analys av patienters upplevelser från Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade. 
16 Stålberg Anna (2020) Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset. 

Arbeta med ett 

patientperspektiv i en del 

av egenkontrollen  

Det har utförts en analys av 2019 
års patientenkät15.  Analysen 
utgår från frågan “Hur värdefull 
är den vård och behandling du 
fått från Röda Korsets 
behandlingscenter för dig?”  

Resultat från analysen 
visade bland annat att:  
1.Papperslösa och 
personer med tillfälligt 
uppehållstillstånd löper 
större risk för en 
negativ upplevelse. 
2.Behandlingscenters 
fysioterapeuter sticker 
ut och har en stark 
påverkan på det 
positiva utfallet. 
3.Personer som velat 
klaga och har gjort det 
blir inte missnöjda 
jämför med de som inte 
klagar. 

Resultatet ger en 
indikation på områden 
som kan vara av intresse 
att titta närmare på. Till 
exempel kan resultat 3. 
(kolumn bredvid) tolkas 
som en indikator på att 
behandlingscentren är bra 
på att hantera kritik som 
patienter för fram genom 
klagomål. Ett möjligt 
förbättringsområde kan 
därför vara att jobba på att 
få patienterna att framföra 
sina klagomål. 
Avdelningen fortsätter 
arbeta med resultatet 
under 2021.  

Genomföra 

avdelningsövergripande 

utvärderingar som en del 

av egenkontrollen.  

 

Det har utförts en utvärdering av 
Röda Korsets Högskola16. Syftet 
var att skildra barnperspektivet 
inom avdelning samt att ge en 
bild av hur arbetet inom berörda 
verksamheter svarar mot barnets 
rättigheter. 

Resultat från 
utvärderingen visar 
bland annat att ett 
omfattande arbete görs 
i enlighet med Barn-
konventionen. 
Resultatet visar även på 
att mer skulle kunna 
göras med ökad 
utbildning och med ett 
eget ansvar hos 
medarbetaren att 

Rekommendationerna från 
utvärderingen kommer 
följas upp under 2021.  Jag brukar ställa frågor till 

mina patienter. Hur ser 
familjesituationen ut? Om de 
har barn, hur mår barnen? 
Några av våra barn har också 
varit i svåra situationer i deras 
hemland så det är väldigt 
viktigt att ha barn-
perspektivet, att ha barnet 
också i tänkandet. /…/ 

Vi har ju pratat om att 
Barnkonventionen blir 
lag och barns rätt som 
anhöriga. Sen har vi inte 
kommit så mycket 
längre. Så jag tänker att 
det finns en medvetenhet 
om det, men det görs 
inte så mycket, alltså så 
där rent konkret…  
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uppmärksamma barnet 
i situationen. Likaså 
behöver arbetet riktat 
mot barnet som anhörig 
intensifieras. 

Det har utförts en kartläggning 
gällande HBTQI+ frågor. Syftet 
var att höja kunskapen inom 
HBTQI+ frågor, uppmuntra till en 
diskussion om kön, sexualitet och 
intersektionalitet samt ge 
rekommendationer till framtida 
arbete. 

Resultaten visa bland 
annat att: 
-det finns ett stort 
engagemang och att 
HBTQI+ frågor ses som 
viktiga. 
-79% är positiva till 
kunskapshöjning inom 
området. 
-det finns en viss 
okunskap inom 
området HBTQI+ 
personers livsvillkor i 
andra kulturella 
kontexter. Det finns 
även vilja om att veta 
mer om det.  
-Av de som besvarade 
enkäten var det inte alla 
som anser att 
avdelningen är en bra 
arbetsplats för HBTQI+ 
personer.  

Uppföljning av 
kartläggningens 
rekommendationer under 
2021.  
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Bedriva verksamhet som 

främjar delaktighet. 

Tydliggöra arbetet med 

vårdplaner. 

Det har dokumenterats en 
gemensam rutin för arbetet med 
vårdplaner. Rutinen finns 
tillgänglig för alla medarbetare.  

 

 

Egenkontroll av rutinen för 
vårdplaner utförs under 
2021.  

 

Bedriva hälso- och 

sjukvårdsverksamheter 

som kan ställa om för att 

kunna erbjuda en trygg 

och säker vård. 

Genomföra 

behandlingsinsatser under 

Coronapandemin med en 

bibehållen 

patientsäkerhet. 

Rutiner har tagits fram. 

Informationsmaterial har tagits 
fram och översatts.  

Riskbedömningar för Covid-19 
och arbetsmiljö har 
dokumenterats och följts upp.  

Digitala vårdmöten kan erbjudas 
patienter. 

Verksamheterna har ställt om 
utifrån lokala restriktioner och 
förutsättningar. 

 Arbetet fortsätter följas så 
länge Coronapandemin 
kräver särskilda 
restriktioner.  

 

Använda ändamålsenliga 

digitala stöd för ökad 

patient-säkerhet och 

kvalité i arbetet. 

 

Utföra en benchmark av 

journalsystemet.  

 

Benchmarken har innefattat 
demo av tre journalsystem.  

 

Arbetet fortsätter 
under våren 2021.  
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17 Alm Andreas och Albrektsson Jonathan (2020) Utvärdering av digitala vårdmöten.  

Undersöka möjlighet att 

arbeta med digitala 

vårdmöten. 

Projektgrupp har tagit fram 
rutiner för digitala samtal samt 
implementerat två system som 
medarbetare kan genomföra 
videosamtal med patienter.  

Arbetet har utvärderat genom 
kvantitativ medarbetarenkät och 
en mindre kvalitativ 
intervjustudie för att fånga 
brukarperspektivet.  

Den kvantitativa 
medarbetarenkäten 
visar att: 

-problem med bild och 
ljud var de mest 
störande momenten. 

-Det är viktigt att 
inbjudan till samtalet 
är lätt för patienten att 
förstå. 

-Det är viktigt att 
bilden är tillräckligt 
stor för både 
behandlare och 
patient.  

Sammantaget visar 
resultat från 
intervjustudien17 att: 

-det kan vara hjälpsamt 
om verksamheten har 
teknisk utrustning som 
tex headset, läsplatta o 
dyl att låna ut till 
patienten. 

 

”Det känns skönt att jag har 
träffat min behandlare några 

gånger innan vi hade det första 
digitala mötet. Då kan jag 

lättare förstå henne” 
-Patient 

”Patienten tycker att 
samtal på plats, ansikte 
mot ansikte är bäst. Men 
att det är mycket bra att 
kunna välja. De digitala 
samtalen har gjort det 
möjligt för patienten att 
fortsätta så här i 
Coronatider. Hon har en 
lång resväg och vill inte 
resa med 
kollektivtrafiken.”  

-Medarbetare. 
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-Att patienten inte 
alltid har möjlighet till 
avskildhet i hemmet 
kan påverka en 
behandlings session.  

-Flera patienter lyfte 
betydelsen av att först 
träffa behandlaren i ett 
fysiskt möte innan 
digitalt möte.  

-Behandlare lyfter 
vikten av tydliga 
rutiner i arbete med 
digitala vårdmöten.  

-Teknikstrul var en 
faktor som både 
patienter och 
behandlare lyfte som 
bekymmersamt.  

 

Patienten hade problem med 

sitt ljud i början då gick 

mycket tid till att ordna med 

det. Därefter var det ett 

mycket bra och intensivt 

samtal. 

-Medarbetare. 

Jag var tvungen att 
avsluta samtalet tidigare 

för min man kom hem.  
-Patient 
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Klagomål och synpunkter 

Under 2020 har tre klagomål inkommit via den e-mail som finns tillgänglig på Röda Korsets 

externa webbsidan. Samtliga ärenden har inkommit från utomstående personer som inte är 

patienter eller närstående. Synpunkterna har besvarats av kvalitetsutvecklare. De allra flesta 

klagomål och synpunkter från patienter och närstående inkommer direkt till behandlare eller 

verksamhetschef. Detta registreras då inte i något system då ärendet vanligtvis tas vidare i 

dialog mellan berörda parter. Avdelningens patientenkät innehåller frågor om patienterna har 

velat lämna klagomål på vården samt om patienten har framfört sitt klagomål eller inte. 

Under 2020 skickades inte någon patientenkät ut18 därför följs frågan upp under 2021 då även 

jämförelse mot 2019 års resultat kan utföras. Under 2020 utfördes däremot en analys av 

behandlingscentrens patientenkät för år 201919. Ett av fynden i analysen visar att patienter 

som velat klaga på sin vård och har gjort det inte blir missnöjda med vården jämfört med de 

patienter som inte klagar.  

 

Avvikelser och incidentrapporter 

I diagram tre redovisas fördelningen av avvikelse- och incidentrapporter för 2020 indelat i 

tematiska områden.  Områdena ger en bild av vilka arbetsprocesser som kan förbättras ur ett 

kvalité- och patientsäkerhetsperspektiv. I relation till det följer här en kortare analys av 

åtgärder och lärdomar från några områden. 

Det område med flest avvikelserapporter berör tolkade samtal. Det inkluderar både de 

avvikelser som rapporterats internt samt de som rapporterats direkt till tolkförmedlingen. Det 

kan exempelvis röra sig om att tolken inte sitter i en ostörd miljö, att tolken inte dyker upp, 

bristande neutralitet av tolken eller bristande turordning.  

Fem avvikelser berör extern samverkan. Främst handlar det om samverkan med vårdgrannar 

eller socialtjänst och ofta finns det inslag av brister i informationsöverföring mellan aktörerna 

som resulterar i att patientsäkerhetsrisker uppstår.  Fyra avvikelser har berört 

remisshanteringsprocessen, det kan till exempel handla om att inkommande eller utgående 

remisser kommer bort vilket bidrar till att patienten får vänta på vård eller bedömning. Under 

2020 har det gjorts en översyn av remisshanteringsprocessen. Rutinen för remisshantering av 

utgående remisser har reviderats och dokumentationsstrukturen i journalsystemet har 

reviderats så att den ligger i linje med den nya rutinen.   

Det är tre avvikelser som berört fördröjd behandling eller bedömning av en patient. 

Händelserna har uppstått i samband med personalomsättning eller brister i rutin gällande 

bedömning av remiss. Åtgärder har vidtagits inom den berörda verksamheten.  

Tre avvikelser är inom området informationssäkerhet. Det har handlat om att dokument med 

patientens namn och andra personuppgifter skickats till fel adress, ett ärende gällande 

 
18 Läs mer på sidan 16 under stycket ”Egenkontroll- Uppföljning vartannat år”. 
19 Regell Matilda (2020) Vad är värdefullt för dig? En analys av patienters upplevelser från Röda Korsets 
Behandlingscenter för krigsskadade och torterade. 
Läs mer under Mål: Arbeta med ett patientperspektiv i en del av egenkontrollen. 
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hantering av remiss för patient med skyddad identitet samt ett ärende där uppgifter har 

förväxlats i journaldokumentation. Åtgärder har vidtagits för att förtydliga hantering av 

personuppgifter när det gäller patienter med skyddad id.  

Av de incidentrapporter som har inkommit under 2020 är det händelser som handlar om 

säkerhetsrisker som har störst inverkan på arbetsmiljön samt medarbetares och besökares 

trygghet i lokalen. Incidenter som klassats som olycksfall berör i ett fall en grupp av patienter 

och medarbetare. En incident och en händelse som inneburit risk för tillbud har innefattar barn 

som vistas i väntrummet. Åtgärder har vidtagits för att förebygga att en risk för olycka uppstår 

igen.  

 

Mål och strategier för kommande år 

Strategi: Kontinuerlig utveckling av verksamheterna genom systematiskt 

förbättringsarbete. 

 

Mål: vi har rutiner som främjar en hög informationssäkerhet för våra patienter.  

Mål: vi har påbörjat ett arbete med att jobba med strukturerad journalgranskning 

som egenkontroll. 

Mål: vi utför egenkontroller genom uppföljning av indikatorer i patientjournalen. 

Mål: vi följer upp och implementerar resultat från utvärderingar utförda under 2020.  
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Strategi: Använda ändamålsenliga digitala stöd för ökad 

patientsäkerhet och kvalitet i arbetet. 

 

Mål: vi har gjort en omvärldsbevakning av IT stöd för avvikelsehantering. 

Mål: vi har avslutat vår benchmarking av journalsystemet.  

Mål: vi har utfört utvecklingsåtgärder i patientjournalsystemet som bidrar till en 

patientsäker vård. 

Mål: vi har konkretiserat arbete med digitala vårdmöten för att kunna erbjuda trygga 

och säkra digitala videosamtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


