UPPDRAGSBESKRIVNING – Avdelning Hälsa och Vård
Avdelning
Hälsa och vård
Uppdragsbeskrivning
Avdelningens uppdrag är att;
• Erbjuda professionella hälso- och sjukvårdsinsatser med fokus på rehabilitering och stöd
till barn och vuxna med flykt- eller migrationsbakgrund, med trauman från tortyr, krig
och/eller flykt.
• Genomföra tortyrskadeutredningar enligt Istanbulprotokollet.
• Erbjuda professionella hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med flykt- eller
migrationsbakgrund som faller utanför det offentliga skyddssystemet, samt verka för att
berörda personer får den vård de behöver och har rätt till.
• Erbjuda stöd till barn och vuxna anhöriga inom våra vårdverksamheter.
• Bedriva påverkansarbete för rätten till rehabilitering för barn och vuxna med flykt- eller
migrationsbakgrund, med trauman från tortyr, krig och/eller flykt, samt för tillgång till vård
för personer som faller utanför det offentliga skyddssystemet.
• Utbilda andra samhällsaktörer och bedriva forskning kopplat till trauma från tortyr, krig
och flykt.
• Arbeta förebyggande med psykosocialt stöd i syfte att främja människors fysiska och
psykiska hälsa.
• Stödja Svenska Röda Korset inom det tematiska området psykosocialt stöd (PSS).
• Stärka rödakors- och rödahalvmånerörelsen inom det tematiska området mental hälsa och
psykosocialt stöd (MHPSS).
Verksamheterna bidrar till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030); specifikt mål 3 Hälsa och
Välbefinnande, men även mål 10 Minskad Ojämlikhet, mål 11 Hållbara Städer och Samhällen och
mål 16 Fredliga och Inkluderande Samhällen.
Ansvar
Avdelningen ansvarar för den vård och behandling som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) inom Svenska Röda Korset.
Kompetens
• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom ramen för SRK:s vårdverksamheter,
behandlingscenter för krigsskadade och torterade samt vårdförmedling för papperslösa:
psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer/socionomer, sjuksköterskor,
läkare.
• Sakkunskap inom hälso- och sjukvårdsadministration och ledning.
• Sakkunskap kopplat till verksamhetsutveckling/ledning inom stöd till barn som anhöriga.
• Sakkunskap kopplat till kvalitetsarbete, resursmobilisering, verksamhetsutveckling, policyoch påverkansarbete samt kompetens kopplat till rödakorsrörelsens arbete.
• Sakkunskap inom det tematiska området psykisk hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS)
Målgrupper
• Externa målgrupper: personer i behov av vård och behandling till följd av tortyr, krig och
flykt samt anhöriga till patienter; personer som riskerar att falla ur eller lever utanför det
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•

offentliga skyddssystemet och som är i behov av vård; hälso- och sjukvårdsregioner och
kommuner; övriga myndigheter på nationell och regional nivå; andra organisationer och
samarbetspartners; allmänheten.
Internt: Övriga avdelningar, kretsar och frivilliga.

Samarbeten
Andra avdelningar inom organisationen, förtroendemannaorganisationen, sjukvårdsregioner och
kommuner, myndigheter på nationell och lokal nivå, andra nationella och internationella
organisationer, internationella rödakorsrörelsen. Relevanta nationella och internationella nätverk.
Avdelning
Hälsa och Vård
Uppdragsbeskrivning
Avdelningens uppdrag är att;
• Ge behandling och stöd till vuxna och barn med trauman från tortyr, krig och/eller svåra
flyktupplevelser.
• Att verka för att migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet får den vård de
behöver och har rätt till.
• Utbilda andra samhällsaktörer och bedriva forskning kopplat till tortyr och trauma samt
påverkansarbete för tortyröverlevares och traumatiserades rättigheter.
• Genomföra tortyrskadeutredningar.
• Arbeta förebyggande med psykosocialt stöd i syfte att främja människors fysiska och
psykiska hälsa.
• Stödja Svenska Röda korset inom tematiska området PSS
• Stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsen inom tematiska området MHPSS
Verksamheterna bidrar starkt till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030); specifikt mål 3 Hälsa
och Välbefinnande, men även mål 10 Minskad Ojämlikhet, mål 11 Hållbara Städer och
Samhällen och mål 16 Fredliga och Inkluderande Samhällen.
Ansvar
Avdelningen ansvarar för den vård och behandling som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen
inom Svenska Röda korset.
Kompetens
Expertkunskap inom Traumabehandling.
Sakkunskap inom tematiskt område MHPSS.
Projektledning, verksamhetsutveckling, resursmobilisering, påverkansarbete
Målgrupper
De viktigaste externa målgrupperna är personer i behov av vård och behandling till följd av tortyr,
krig och svåra flyktupplevelser, personer som riskerar att falla ur eller lever utanför
samhälletsskyddsnät. Allmänhet, sjukvårdsregioner och kommuner, myndigheter på nationell och
lokal nivå.
Internt är den viktigaste målgruppen…
Samarbeten
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Andra avdelningar inom organisationen, förtroendemannaorganisationen, sjukvårdsregioner och
kommuner, myndigheter på nationell och lokal nivå, andra nationella och internationella
organisationer, internationella rödakorsrörelsen. Relevanta nationella och internationella nätverk.

Enhet
RKC
Uppdragsbeskrivning
Enheten har som uppdrag att
Ansvar
Enheten ansvarar för…
Kompetens
Sakkunskap inom
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för avdelningen (om lika)
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för avdelningen (om lika)

Enhet
Vårdförmedlingen
Uppdragsbeskrivning
Enheten har som uppdrag att:
• Att verka för att migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet får den vård de
behöver och har rätt till på regional och nationell nivå.
• Att verka för att migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet erbjuds
psykosocialt stöd och rådgivning utifrån aktuellt hälsotillstånd.
Ansvar
Enheten ansvarar för:
• Vård och behandling till migranter som inte har tillgång till subventionerad vård.
• Kunskapshöjande insatser riktade till patienter, vårdgivare och myndigheter. Intern
kunskapsbank för tjänstepersoner, förtroendevalda och frivilliga inom Svenska Röda
Korset.
Kompetens
Sakkunskap inom:
• Lagar och regler rörande tillgång till vård för migranter, regionalt och nationellt.
• Lagar och regler inom det socialrättsliga området för vårdförmedlingens målgrupp.
• Utsatta migranters hälso- och livssituation i Sverige.
• Att bedriva vårdverksamhet med hjälp av volontär vårdpersonal.

Uppdaterad 2021-10-25

Målgrupper
• De viktigaste externa målgrupperna är personer som riskerar att falla ur eller lever utanför
samhällets skyddsnät. Allmänhet, sjukvårdsregioner och kommuner, myndigheter på
nationell och lokal nivå.
• Internt är målgruppen tjänstepersoner, förtroendevalda och frivilliga som kommer i
kontakt med vårdförmedlingens målgrupp.
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för avdelningen
Enhet
Kapacitet, Kvalitet och Policy
Uppdragsbeskrivning
Enheten stödjer avdelning Hälsa och vård och resten av organisationen inom enhetens
avgränsande ansvarsområden: Kapacitetsutveckling och resursmobilisering; Kvalitetssäkring av
vårdverksamheterna samt förbättring av arbetssätt och processer; Tematiskt stöd till nationell
verksamhet inom området psykosocialt stöd; Policyutveckling och påverkansarbete nationellt och
internationellt; Partnerskap och SRK:s internationella samarbeten och prioriteringar kopplat till
mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS).
Ansvar
Enheten ansvarar för:
• Övergripande verksamhetsplanering och uppföljning på avdelningsnivå.
• Avdelningsövergripande resursmobilisering, ansökningar och rapportering, koordinering
med andra avdelningar och RKUF samt stöd till enskilda enheter inom avdelningen utifrån
behov.
• Övergripande kvalitetsansvar, förbättring av arbetssätt och processer inom
vårdverksamheterna, samt verka för att författningar och andra regler inom hälso- och
sjukvårdsområdet är kända och efterlevs. Produktägare till patientjournalssystemet.
• Att stödja vårdverksamheterna i utveckling, utvärdering och uppföljning. Vid behov ge stöd
vad gäller projektarbete. Vid behov och utifrån beslut samordna och facilitera avdelningsgemensamma arbetsgrupper.
• Att ge tematiskt stöd till nationell verksamhet inom området psykosocialt stöd.
• Att samordna avdelningens internationella samarbeten inom och utanför rödakors- och
rödahalvmånerörelsen. Att koordinera och leda SRK:s rörelseåtaganden inom området
MHPSS och delta i för detta relevanta forum och nätverk.
• Att samordna och driva avdelningens påverkansarbete nationellt och internationellt samt
ge stöd till det lokala och regionala påverkansarbetet. Att delta i för detta relevanta forum
och nätverk.
• Att omvärldsbevaka samt utveckla policy och relevanta positioner för opinionsbildning och
påverkansarbete inom områden kopplat till avdelningens uppdrag.
Att samordna med övriga avdelningar vad gäller frågor kopplat till utbildning, it-styrning samt
påverkansarbete och kommunikation.
Kompetens
Kompetens i resursmobilisering, verksamhetsplanering och uppföljning, verksamhetsutveckling,
projektledning samt finansiering av offentliga myndigheter (inklusive IOP). Kompetens inom
kvalitetsfrågor i hälso- och sjukvården/HSL och psykosocialt stöd. Kompetens i påverkans- och
policyarbete kopplat till tortyr, tillgång till vård och MHPSS. Kompetens kring internationellt
samarbete inom avdelningens ansvarsområden.
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Målgrupper
SRK:s anställda och frivilliga. Externa aktörer och allmänheten. Internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen samt externa internationella aktörer.
Samarbeten
Andra enheter och avdelningar inom organisationen, Röda Korsets Högskola och RKUF.
Myndigheter och andra samverkansaktörer lokalt, regionalt och nationellt. Internationella
rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt andra internationella samverkanspartners.
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