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Bakgrund 
Bolagets verksamhet omfattar boende jämlikt Socialtjänstlagen (SoL) med inriktning mot vuxna män 
och kvinnor med psykiska funktionshinder samt boende och daglig verksamhet jämlikt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheter bedrivs i Rimforsa i Östergötland 
samt i Nossebro i Västergötland. 
 
 

Ägarförhållanden 
Bolaget är helägt dotterbolag till Södra Innergården AB, 556598-9091. 
 
 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret  
Detta år har i stora delar präglats av pandemin, Covid-19. Vi satte tidigt in stränga smittskyddsregler 
för att motverka smittspridning till våra boende. Många av våra boende skulle drabbas hårt av 
Covid-19, och det vill vi till varje pris förhindra. Dessa stränga smittskyddsregler samt gott arbete av 
alla anställda har givit resultat och vi har inte haft ett enda fall av Covid-19 hos våra boende. Vi 
fortsätter i samma anda. Sjukfrånvaron hos personalen har under året periodvis varit väldigt hög 
och har naturligtvis påverkat och ansträngt verksamheten. Vi har inte behövt permittera någon 
personal, vilket naturligtvis känns bra i dessa tider då så många branscher har fått både permittera 
och avskeda personal. Schedevi har erhållit bidrag för höga sjuklönekostnader samt sänkta 
arbetsgivaravgifter under delar av året, bidrag som alla verksamheter har fått ta del av i Sverige 
under pandemin. 
 
Under hösten detta år tillträdde ny regionchef i Västergötland, tidigare föreståndare för SoL-
verksamheten på Furubacken. Det innebar att även ny föreståndare tillträdde för SoL-
verksamheten i Västergötland under slutet av året. 
 
Pandemin har även påverkat efterfrågan på våra platser. Ett ansträngt läge för många kommuner, 
vilket dock har lättat något i slutet av året. Våra två LSS-enheter i Västergötland var fullbelagda vid 
årets slut och har så varit under större delen av året. Korttidsboende samt omvårdnadsenheterna i 
Västergötland hade vid årets slut en lägre beläggning. Fortsatt fokus på att få dessa enheter 
fullbelagda. Schedevi har under slutet av året lämnat anbud på ramavtalsupphandling enskilda 
platser i hem för viss annan heldygnsvård, så kallat korttidsboende, Göteborgs Stad. Där erhöll 
bolaget tilldelningsbeslut med ramavtalsstart under 2021. 
 
Schedevi HVB i Östergötland har fortsatt sin starka utveckling med hög beläggning och med en 
målgrupp som har omfattande behov av stödinsatser. Dock har vi under en längre period sett en 
minskad efterfrågan på HVB-placeringar med lägre behov av stödinsatser. Det har lett fram till 
beslutet att bygga om en av enheterna, vilket innebär att höja standard, brandsäkerhet och 
handikappanpassning, för att möta efterfrågan på en mer komplex målgrupp. Byggstart planeras till 
våren 2021. Schedevi har under slutet av året lämnat anbud på ramavtalsupphandling för HVB för 
vuxna Stockholms Stad och har erhållit tilldelningsbeslut med ramavtalsstart under 2021. 
 
Mycket miljöarbete har gjorts under åren inom koncernen och främst i fastighetsbolaget. Under 
detta år har vi i Schedevi tillsatt en miljögrupp med personalrepresentanter både från Östergötland 
och Västergötland som träffas minst fyra gånger per år. Vi behövde strukturera upp vårt miljöarbete 
samt inkludera både boende och personal samtidigt som vi såg att det efterfrågades mer och mer i 
ramavtalsupphandlingar. Schedevi har sedan 2020 ett miljöledningssystem med några utvalda 



 
 

fokusområden så som energianvändning, rening och utsläpp, bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp, avfall och matkonsumtion. I praktiken innebär det att vi har fortsatt bygga ut våra 
solceller till att omfatta även Västergötland, använda elbilar i större utsträckning samt nyinköp av 
både elbilar och ladd stolpar, att vi till 100 % källsorterar avfall i våra lokaler och underlättar för 
detta samt köper mer miljösmart mat. Dessa fokusområden arbetas med under året samt 
utvärderas och förnyas vid årets slut. Vid revideringsarbetet för nästkommande mål efterfrågades 
åtgärder för att underlätta inköp av mer miljösmart mat så som KRAV-märkt, ekologiskt och 
närproducerat. Eftersom dessa varor ofta är dyrare än alternativet valde vi att under 
nästkommande år öronmärka pengar per region för detta ändamål. 
 
Schedevi har ett mycket gott resultat 2020 trots en pågående pandemi. Detta är en trygghet i dessa 
tider, att vi ekonomiskt står starka, då vi har vetskapen om de negativa effekter som orsakats av 
viruset Covid-19 på både hälsa och ekonomi i världen. 
 
 

Bolagets förväntade framtida utveckling  
Det är en kontinuerlig trend att de uppdrag bolaget får är mer komplexa, vilket vi bedömer speglar 
samhällsutvecklingen. Efterfrågan på platser för dessa placeringar kommer enligt vår uppfattning 
fortsätta att öka vilket påverkar beslut för vår verksamhet samt inriktning framåt. Ombyggnation av 
befintliga fastigheter fortgår för standardhöjning samt för att kunna möta efterfrågan.  
 
Vi håller alltid ett öga på vad vårdbranschen har att erbjuda i form av bolag att förvärva alternativt 
fastigheter att förvärva och bedriva vård i.   
 
Det uppstartade mer strukturerade miljöarbetet i Schedevi kommer att fortgå och förhoppningsvis 
även utvecklas ytterligare, vilket påverkar både miljön och Schedevi i positiv bemärkelse. 
 
Vi har fortsatt svårt att garantera kompetensförsörjning och det gäller framför allt den personal 
som arbetar direkt med klienter. Vi bedömer att situationen inte är kortvarig, utan den kommer att 
finnas i vår bransch under de kommande åren. Som åtgärd har Schedevi bland annat inlett 
samarbete med olika vård- och omsorgsutbildningar i närområdet, samt deltagit i 
rekryteringsmässor och anordnat öppet hus i verksamheten, åtgärder som fortlöper. 
 
 
 
  



 
 

Ekonomisk ställning 2020 - flerårsjämförelse  

 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomslutning 108 731 698 106 750 244 9 3  7 1 8  6 1 5 9 1  3 0 6  5 3 3 8 4  2 0 5  4 8 6 

Res e finansiella poster 8 810 447 8 452 560 4  6 4 5  2 6 5 6  2 2 8  0 0 2 5  2 3 3  2 1 8 

Balansomslutning 45 071 762 37 304 381 3 0  6 3 0  4 0 9 3 2  2 4 5  8 6 1 2 6  6 0 0  5 5 3 

Soliditet (%) 72,03 70,11 67,58 62,96 58,23 

 
 

Produktion av boende, stöd och omvårdnad 2020. 
Schedevi producerade totalt 22 735 vårddygn 2020 och hade en beläggningsgrad på 86,3 %. Av 
dessa producerades 12 666 i Östergötland med en beläggningsgrad på 91,1 % och 10 069 i 
Västergötland samt en beläggningsgrad på 80,9 %. 
 
 

Schedevis kvalitetsarbete  
Rutiner, policies och processbeskrivningar utvecklas och tillhandahålls i ett digitalt arkiv. Det 
innebär att samtliga enheter och medarbetare ständigt har tillgång till den mest aktuella versionen 
av ledningssystemet. 
 
 

Ledningsansvar för kvalitetsarbetet  
Huvudman (vårdgivare) för verksamheten är Schedevi Psykiatri Aktiebolag och ytterst ansvarig för 
att det finns ett ledningssystem för verksamheten är VD. 
 
Respektive verksamhets föreståndare har ett delegerat ansvar för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Föreståndaren är enligt verksamhetens ledningssystem 
ålagd att utföra ett stort antal uppgifter inom ramen för ledningssystemet. Dessa uppgifter finns 
definierade i befattningsbeskrivning, rutiner och annan dokumentation.  Arbetet med att utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet rapporterar föreståndaren fortlöpande till vårdgivare. 
 
 

Föreståndare 
Schedevi HVB – Maria Bäcklund 
Schedevi LSS (Graniten, Sturegatan) – Kristina Angefred  
Schedevi SoL (Korttidsboendet, Omvårdnadspsykiatriskt boende) – Eva Jansson Wendefors. 
 
 



 
 

Kvalitetspolicy  
Schedevi Psykiatri AB ska vara en vård- och omsorgsgivare som kännetecknas av en kontinuerlig 
utveckling och där ständiga förbättringar införs i verksamheten till nytta för klienter, medarbetare, 
kunder och ledning samt övriga intressenter. 
 
Detta skall vi uppnå genom ett ledningssystem som ger stöd för vår planering, ledning, kontroll, 
uppföljning, utvärdering och förbättring av våra verksamheter. 
Vidare skall ledningssystemet klargöra fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. 
 
 

Kvalitetsmål  
Att ha mätbara kvalitetsmål i verksamheten har varit aktuellt inom verksamheterna sedan 2017. 
Under 2020 har vi arbetat med vårt uppföljningssystem för att kunna mäta och utvärdera hur 
delaktig individen har varit i sin egen planering av stöd- och omvårdnadsinsatser. Utöver detta har 
vi mätt hur vi som verksamhet mött avtalens krav på återrapportering inom viss tid. 
 
 

Systematiskt förbättringsarbete 
Erfarenheter från nedanstående aktiviteter ligger till grund för ständiga förbättringar av 
ledningssystemet och verksamheterna inom Schedevi Psykiatri: 

• Riskanalys 
• Egenkontroll 
• Hantering av klagomål och synpunkter 
• Hantering av rapporter från rapporteringsskyldiga 

 
 
 
  



 
 

Riskanalys  
Schedevi genomför kontinuerligt riskanalyser inom flera områden av verksamheten såsom inom 
patientsäkerhetsområdet och som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det 
gemensamma syftet med dessa riskanalyser är att identifiera händelser som skulle kunna inträffa 
och som gör att vår verksamhet inte skulle leva upp till de krav och mål som ställs i de lagar och 
föreskrifter som reglerar vår verksamhet. Målet är att vi ska kunna uppskatta sannolikheten för att 
en viss händelse ska inträffa samt att vi gör en bedömning av vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen. 
 
Vi utför vår riskanalys i patientsäkerhetsarbetet regelbundet vid de tillfällen som 
genomförandeplanen revideras vilket sker var tredje eller sjätte månad. Riskanalysen skall vara 
dokumenterad. 
Utöver detta görs kontinuerliga riskbedömningar på en daglig basis och som utgår från de insatser 
som ska genomföras. Dessa bedömningar görs av medarbetarna som kan ta stöd av andra 
professioner som sjuksköterska, arbetsterapeut, föreståndare eller läkare.  
 
Riskanalysen är framåtriktad och riskbedömningen är ”här och nu”. 
 
Riskanalysen genomförs som rutin redan vid en placeringsförfrågan. Under introduktionsprocessen 
fördjupas analysen och breddas till att även omfatta revideringar av risker hos befintliga klienter vid 
det boendet den nya klienten ska placeras. Sammanfattningsvis kan sägas att individuella risker 
läggs samman och utgör en sammanvägd bedömning av en enhets totala risk. 
 
Föreståndaren kan besluta om att riskanalyser ska genomföras med ett intervall som avviker från 
rutinen. Detta kan vara fallet vid utåtagerande beteende eller ett allvarligt somatiskt 
sjukdomstillstånd. 
 
Vid risk för utåtagerande beteende använder sig verksamheten av våldsriskskalan Bröset violence 
checklist (BVC). Det är en metod att förutsäga en klients risk för aggressivt utbrott eller våldsamt 
beteende under kommande 24 timmar, en typ av farlighetsbedömning. Metoden har tagits fram 
genom vetenskaplig metod på ett rättspsykiatriskt sjukhus i Norge. Syftet har varit att bättre ta till 
vara de observationer vårdpersonalen gjort när det gäller klienters riskbeteenden kopplade till våld. 
Skattningen ger en poängsumma som ger vårdpersonalen direktiv om nästkommande åtgärd. 
 
 

Egenkontroll  
Egenkontrollen syftar till att kontrollera hur väl verksamheterna följer uppställda rutiner, policies 
och processer i enlighet med de lagar och förordningar som styr våra respektive verksamheter. 
Egenkontrollerna initieras vanligtvis av huvudmannen och kan vara planerade såväl som oplanerade 
då orsaker till avvikelser behöver analyseras. Egenkontrollen är således ett instrument för att 
granska tidigare händelser och skeenden. 
 
Under 2020 har egenkontroller avseende basala hygienrutiner utförts vid samtliga enheter hos 
huvudmannen. Vid dessa kontroller kunde vi konstatera ett flertal förbättringsområden som idag är 
åtgärdade. 
 
  



 
 

Hantering av klagomål och synpunkter  
Schedevi har väl upparbetade rutiner för såväl muntliga som skriftliga klagomål och synpunkter på 
verksamheterna. Det finns en brevlåda på samtliga enheter där klienter och anhöriga kan lämna 
synpunkter anonymt om så önskas. Inkomna synpunkter och klagomål distribueras till respektive 
föreståndare som beslutar om vidare åtgärd. 
 
Under 2020 har de inkommit ca 6 synpunkter och klagomål 
Dessa områden är 

- Bemötande 
- Tillgänglighet (telefoni) 
- Behandling 

 
 

Hantering av rapporter från rapporteringsskyldiga och andra avvikelser 
Rutinen för avvikelsehantering syftar till att vi kan ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på 
vår verksamhet som kan påverka kvalitet och arbetsmiljö. Denna rutin inklusive rutiner för 
synpunkter och klagomål samt rutiner för Lex Sarah och Lex Maria, har som målsättning att kunna 
ta emot och utreda situationer och händelser från de som är rapporteringsskyldiga likaväl som 
klagomål. 
 
 

Lex Maria 
Inga allvarliga avvikelser 
 
 

Lex Sarah 
3 ärenden har utretts enligt rutinen för Lex Sarah men inte bedömts som anmälningspliktig. 
  



 
 

Avvikelsehantering  
Schedevi registrerar avvikelser elektroniskt för att underlätta analys och återkoppling. 
Under året 2020 har vi arbetat med vårt nya avvikelsesystem vilket också fungerat som det ska. 
Under 2020 har systemet mottagit 459 interna avvikelser fördelade inom fyra områden. Dessa 
områden innefattar arbetsmiljö, incident, HSL och alla övriga avvikelser. I tabellen nedan går att 
utläsa att på Granitens LSS boende i Västergötland förkommer det flest registrerade incidenter (bla 
hot och våld) per boendeplats. Schedevi HVB har en utmärkande del avvikelser kopplat till 
läkemedel vilket till stor del kan förklaras med att flera klienter som är placerade där i större 
utsträckning motsatt sig att ta sina ordinerade läkemedel.  
 

Schedevi Arbetsmiljö Incident HSL  Avvikelse övrigt 

Schedevi HVB 4 40 80 4 

Graniten LSS 4 143 29 2 

Sturegatan LSS 1 64 4 2 

Omv. Psyk., Furubacken 2 25 6 1 

Korttids., Furubacken 0 10 6 0 

Omv. Psyk., Rågvägen 1 30 24 0 

 
Arbetsmiljö 
Inom det här området varierar det väldigt mycket om vad avvikelsen handlar om. Exempel på 
områden som beskrivs är hög ljudnivå hos klient, Icke fungerade akutlarm och personalbrist med 
mera.  
Alla avvikelser inom detta område har lösts utan dröjsmål. 
 

Incident 
Under denna rubrik samlas negativa händelser och tillbud som orsakas av klientens sjukdomsbild 
och/eller eget beteende. Exempelvis registreras utåtagerande beteende, hot, kränkningar mm. 
 
HSL 
Här registreras alla avvikelser som är kopplat till HSL området. Det är bland annat läkemedel, 
kateter, provtagningar och allt annat kopplat till behandling och omvårdnad kring det. Under 2020 
minskade avvikelserna gällande läkemedelshantering. I jämförelse med att personalen på de olika 
enheterna totalt utförde ca 60 000 läkemedelsdelningar under 2020 kan vi konstatera en låg 
felprocent.  
 
Avvikelse Övrigt 
Under denna rubrik samlas alla negativa händelser eller tillbud där orsaken handlar om brister i 
verksamheten som exempelvis bristande rutiner, bemanning, organisation med mera. 
  



 
 

Kvalitetsindexmätning 2020 
SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av Schedevi har man 
intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar 
av verksamheter. Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare. 
Ansvarig placerare, respondent, får svara på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär/enkät. 
Frågornas formulering redovisas i avsnitt i den fullständiga rapporten. 
 
Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12-månaders perioden utgör 
underlaget för att genomföra intervjuerna. Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig 
placerare har slutat eller bytt jobb och en ny person kanske inte har blivit tillräckligt insatt i 
placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället. 
 
När samtliga intervjuer har genomförts sammanställs hela rapporten. Till den bifogas en 
separat rapport med uppgifter om ev. bortfall. 
 
Schedevis fullständiga rapporter finns här; http://www.ssil.se/sök-verksamhet-och-kvalitetsindex 
Nedan finns sammanfattningar av de undersökningar som gjorts under 2020 för de ingående 
verksamheterna. 
 
  



 
 

Schedevi Västergötland SoL 
 

Jämförelse mellan den aktuella verksamheten och samtliga intervjuade verksamheter 
 
 

 
 

Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda: 2019-09-14 - 2020-09-13   2019-09-01 - 2020-08-31 

Antal intervjuer: 17 2684 

Medelbetygen för samtliga frågor (av 13 möjliga): 7,8 8,2 

Antal bortfall: 9  

 

Fråga 3a. 

 

Information om verksamheten 

 

7,6 

 

(8,2) 

Fråga 4. Mottagande och introduktion 8,0 (8,7) 

Fråga 5. Verksamhetens arbete kring genomförandeplanen 7,5 (8,0) 

Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser 8,1 (8,4) 

Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten 8,2 (8,2) 

Fråga 8. Social kontroll 8,1 (8,2) 

Fråga 9. Arbete och studier 6,6 (8,2) 

Fråga 10. Fritidsaktiviteter 7,5 (8,0) 

Fråga 11. Nätverksarbete 7,3 (8,1) 

Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten 8,3 (8,3) 

Fråga 13. Utslussning 8,0 (8,0) 

Fråga 14. Placeringens lämplighet 7,8 (8,2) 

Fråga 19. Helhetsbedömning 7,8 (8,1) 
 



 
 

Schedevi Östergötland HVB 
 

Jämförelse mellan den aktuella verksamheten och samtliga intervjuade verksamheter 
 
 

 
 

Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda: 2020-02-16 - 2021-02-15   2020-02-01 - 2021-01-31 

Antal intervjuer: 12 2840 

Medelbetygen för samtliga frågor (av 12 möjliga): 9,1 8,3 

Antal bortfall: 14  

 

Fråga 3a. 

 

Information om verksamheten 

 

9,3 

 

(8,3) 

Fråga 4. Mottagande och introduktion 9,0 (8,8) 

Fråga 5. Verksamhetens arbete kring genomförandeplanen 9,1 (8,1) 

Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser 9,2 (8,5) 

Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten 9,2 (8,3) 

Fråga 8. Social kontroll 9,0 (8,2) 

Fråga 9. Arbete och studier 8,2 (8,3) 

Fråga 10. Fritidsaktiviteter 8,6 (8,1) 

Fråga 11. Nätverksarbete 8,8 (8,2) 

Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten 9,7 (8,4) 

Fråga 13. Utslussning  (8,2) 

Fråga 14. Placeringens lämplighet 9,3 (8,3) 

Fråga 19. Helhetsbedömning 9,3 (8,2) 
  



 
 

Schedevi Västergötland LSS 
 

Jämförelse mellan den aktuella verksamheten och samtliga intervjuade verksamheter 
 
 

 
 

Medelbetygen bygger på intervjuer 
genomförda: 

          2020-04-20 - 2021-04-19       2020-04-01 - 2021-03-31 

Antal intervjuer: 8 136 

Medelbetygen för samtliga frågor (av 11 möjliga): 8,4 8,3 

Antal bortfall: 2  

 

Fråga 3a. 

 

Information om verksamheten 

 

8,3 

 

(8,0) 
Fråga 4. Mottagande och introduktion 9,3 (8,5) 

Fråga 5. Verksamhetens arbete med 
uppdraget 

8,9 (8,3) 

Fråga 6. Verksamhetens 
omvårdnadsinsatser 

9,1 (8,5) 

Fråga 7. Fritidsaktiviteter 8,0 (8,0) 

Fråga 8. Motivationsarbete 9,0 (8,4) 

Fråga 9. Daglig verksamhet 7,0 (8,2) 

Fråga 10. Nätverksarbete 8,6 (8,4) 
Fråga 11. Uppföljning och rapportering 8,0 (8,2) 

Fråga 12. Placeringens lämplighet 8,1 (8,7) 

Fråga 17. Helhetsbedömning 8,3 (8,3) 

  



 
 

 
Dataskyddsrapport Schedevi Psykiatri AB 2020 
Skriven av dataskyddsombud Peter Ribba 

 
Sammanfattning 
Dataskyddsarbetet har fortsatt under 2020 med regelbundna möten. Man kan konstatera att det 
regelbundna arbetet går framåt och förbättringar sker ständigt. 
 

Bakgrund 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR på engelska) antogs den 27 
april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018 i hela EU. Denna reglerar dataskyddet på ett 
delvis annorlunda och mer uttömmande sätt än tidigare lagstiftning. Schedevi har i samband med 
det bedömt att företaget, på grund av att det hanterar känsliga personuppgifter, ska ha ett 
dataskyddsombud. Denna bedömning är inte självklar. Denna rapport beskriver dataskyddsarbetet 
under 2020 utifrån dataskyddsombudets perspektiv. 
 

Beskrivning av arbetet  
Arbetsgruppen, Dataskyddsrådet, har siktat på att ha möten varje månad. Den består nu av VD 
(sammankallande) samt dataskyddsombud och representanter från strategisk ledningsgrupp. 
Arbetet följs av dataskyddsombudet som har haft full tillgång till alla dokument. Arbetet är 
organiserat i ett Microsoft Teams Team. Där bokas möten och arbetsdokument lagras. Arbetet 
består i att behandla olika frågeställningar som uppkommit och att uppdatera och organisera de 
olika dokumenten.  
Till stöd för dataskyddsarbetet finns arbetsverktyget ”personuppgiftsinventering och 
registerförteckning”. I detta dokument finns registerförteckningen, alltså förteckningen över alla 
personuppgiftsbehandlingar i företaget. Det finns förteckningar över aktuella system och 
leverantörer samt en förteckning över dokument och policys. Även ett Gallringsregister finns på en 
flik. Senaste version av Gallringsregistret publiceras på SharePoint för att lätt kunna användas av 
alla i det regelbundna gallringsarbetet.  
Ett annat dokument som är viktigt för dataskyddsarbetet är ”GDPR – riktlinjer för chefer och andra 
befattningshavare”. Senaste version publiceras på SharePoint för att vara tillgängligt för chefer och 
andra befattningshavare. I detta dokument finns rutiner för, om och hur personuppgifter skall 
behandlas i företaget. Tanken är att dokumentet skall konsulteras som stöd i det dagliga arbetet. 
Vid nya situationer och tveksamheter skickas frågeställningen vidare till Dataskyddsrådet. Frågan 
tas sedan upp på nästa möte och dokumentet uppdateras eventuellt med förtydliganden eller nya 
rutiner. I tveksamma fall finns jurist tillgänglig för rådfrågning.  
 

Fokus under året 
Registerförteckningen och Gallringsregistret har det fokuserats på särskilt under året.  
 
Följande områden har, bland annat, behandlats: 

• Inventering av personuppgifter i dokument på avdelningarna. 
• Nya Personbiträdesavtal vid behov 
• Mobilsäkerhet. 
• Säkerhet i e-post och i Teams. 
• Bolagets tids- och bemanningssystem har undersökt som lagringsplats för t.ex. 

anställningsavtal 



 
 

• Brandsäker förvaring av personuppgifter i pappersform i öst och väst. 
• Information om rutiner och aktualisering av dataskydd vid de årliga ledningsdagarna. 
• Förtydliganden angående minnesanteckningar  
• Några fler IT system med personuppgifter har hittats. 
• Genomgång av det externt system för organisation av GDPR arbete. 
• Kontroll av lagring av personuppgifter utanför EU.  
• Informationstexter om personuppgiftsbehandlingar för anställda, kunder och arbetssökande 
• Rutin för registerutdrag, rättelse och radering 
• Ny rutin och blankett för personuppgiftsincident 
• Förtydligande av rapportering av personuppgifter gällande klienter 
• Säker inloggning i våra system 

 
Omvärlden 
Under året har ytterligare fokus hamnat på dataskydd och integritetsfrågor bland annat genom 
följande händelser: 

• Datainspektionen har varit mycket aktiva med rapporter och utredningar. Flera företag har 
fått böter som resultat av kontroller. Även i privat vårdverksamhet. 

• Flera dataintrång har rapporterats i media. Även i privat vårdverksamhet. 
• Osäkerhet kring Pandemin har givit kriminella ytterligare möjligheter till dataintrång med 

risk för personuppgiftsincidenter som följd. 

 
Framtiden 
Dataskyddsarbetet börjar hitta sina former och stora framsteg har gjorts under året. Det bådar gott 
för framtiden. Dokumenten blir bättre och bättre. Och medvetenheten ökar i företaget. Fokus 
kommer väl mer och mer att ligga på uthållighet i framtiden. 
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