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Visioner och mål 2022-24 
 
Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden (RDS) 
 
Ändamål 
I enlighet med stadgarna för Rotary Doctors har ”Stiftelsen Rotarys Läkarbank har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande 
genom att bekosta hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård bland medellösa och svårt sjuka människor i den s.k. Tredje världen.”  
 
Vision, övergripande målsättning och förändringsstrategi 
Rotary Doctors verksamhet ska bidra till en hållbar verksamhet som på långsikt inte är beroende av utländska insatser. För att uppnå detta är 
samarbetet med den lokala befolkningen i verksamhetsområdet det allra viktigaste och samarbete med hälsomyndigheterna en grundläggande 
komponent. 
 
Den övergripande målsättningen för stiftelsens verksamhet är att, i samverkan med lokalsamhället och lokala myndigheter i området, förbättra 
tillgången till och kvalitén på hälso-och sjukvården så att ohälsa kan förebyggas och behandlas. 
 
De förändringsstrategier som används för att uppnå det övergripande målet är en kombination av ett rättighetsbaserat arbetssätt, kapacitets- 
och kvalitetsuppbyggnad av och kunskapsöverföring till hälsopersonal samt direkt hälsoservice.  
 
 

Långsiktig målsättning Mål för perioden 2022-24 RDS aktiviteter 22/23 Indikatorer för att mäta 

1. Verksamheten inom RDS 
genomsyras av Rotarys 
grundvärderingar och 
genomförs i nära samarbete 
med Rotary Sverige. 

- Alla Rotaryklubbar i Sverige 
får regelbunden information 
om RDS och får en förståelse 
för hur RDS förverkligar 
Rotarys grundvärden i 
praktiken. Att denna förståelse 
resulterar i stöd till RDS 
insamlingar och projekt.  
 

- Genomföra en insamlingskampanj 
per halvår, hösten -22 och våren -23. 
- Sprida pluggannonser i pressen i 
hela landet. 
- Undersöka möjligheten att 
genomföra ”rosprojektet” (rosor 
från Kenya). 
- Fortsätta med nuvarande 
kommunikationskanaler (hemsida, 

Insamlingsresultat, antal 
månadsgivare, antal 
klubbprojekt.  
Antal pluggannonser i resp. 
tidning, genomför en pilot-
utvärdering om genomslag 
av pluggannonser med 
klubbar i D2390, ev. D2400. 
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- All sjukvårdspersonal som 
genomför uppdrag och som är 
anställda i Kenya har en klar 
bild av Rotary som 
organisation.  

Facebook och månadsbrev). 
- Utveckla samarbete med 
Rotarydistrikten angående de nya 
medlemsregistren.   
 
 
 
- Producera en kort film om Rotary 
och Rotary Doctors för användning 
under förberedelser för 
sjukvårdspersonal som ska på 
uppdrag.  

  
Tillgång till mailadresser för 
klubbpresidenter, dist.rep. 
och andra behov vad gäller 
kommunikation och 
marknadsföring.  
 
Sjukvårdspersonals 
deltagande i information till 
Rotaryklubbar under och 
efter uppdrag.  
  

2. RDS har ett nära 
samarbete med 
lokalsamhällen och 
myndigheter där vi 
prioriterar geografiskt 
område i enlighet med 
befintliga hälsobehov. 

- Fortsätta arbetet i Pokot och 
TransNzoia regionerna i Kenya.  
 
 
 
 
 
 
- Arbeta aktivt med, stödja och 
utbilda volontärer från 
lokalsamhället i hälsovård ett 
rättighetsbaserat arbetssätt.  
 
 

- Göra en jämförelse av verksamhet i 
Pokot och TransNzoia med tanke på 
behov, hållbarhet, effektivitet, hur 
många som involveras i projekt med 
målsättning att förbättra 
prioriteringar mellan de två 
områdena.  
 
- Genomföra utbildning för de aktiva 
volontärerna inom barn- och 
mödravården. Utveckla en årlig 
utmärkelse för ”bästa volontär” 
inom de geografiska områden där vi 
jobbar.  

Nytt beslut om fördelningen 
av projekt i respektive 
område. 
  
 
 
 
 
Antal byhälsovolontärer och 
andra volontärer som är 
aktiva.  

3. RDS är en effektiv och 
kompetent organisation som 
strävar efter att genomföra 
en hållbar verksamhet. 

- RDS uppfyller GIVAs* 
kvalitetskod för insamling av 
gåvor, effektrapportering, 

- Kontinuerlig uppdatering av 
styrdokument.   
 
 

Styrdokument som följs, 
fungerar väl och utvärderas 
regelbundet.  
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årsredovisning samt 
internkontroll och styrning.  

- Uppdatering av årsredovisning 
enligt GIVAs rekommendationer. 
 
 
- Förbättra system för projekt-
planeringen, budgetering och 
uppföljning.  

Årsberättelse uppdelad i 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning. 
 
Projektplaner och budgetar 
vars mål och effekt enkelt 
kan följas upp.  

4. Sänder ut hälso- och 
sjukvårdpersonal, läkare, 
tandläkare och annan 
medicinskt kunnig personal, 
för att förebygga och 
behandla ohälsa med det 
långsiktiga målet att stödja 
sjukvårdssystemet i Kenya.  
 

- Ge stöd till 3 mindre sjukhus 
och ett fåtal vårdcentraler för 
att förbättra kunskap och 
strukturer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identifiera om och hur 
tandvårds-verksamheten ska 
bedrivas.   

- Tydliggöra varje specifikt uppdrag 
för utresande läkare baserat på 
sjukhusets behov.   
 
 
- Genomföra det arbetssätt för stöd 
till sjukhus som utvecklats. Läkarroll: 
handledning, utbildning och 
deltagande i förbättringsarbete.  
CNS roll: Uppföljning av sjukhusens 
förbättringsarbete mellan 
läkarperioder. 
Förbered för utvärdering hösten – 
23.  
 
- Skicka ut barnmorska/or och ev. 
annan sjukvårdspersonal enligt 
behov.  
 
- Genomföra ett ”dental camp” 
hösten - 22. Utvärdera för att 
besluta om fortsatt inriktning.   

Läkare och annan 
sjukvårdspersonal 
rapporterar att de är väl 
förberedda för uppdrag. 
 
Regelbunden feedback från 
läkare och sjukhus som 
visar gradvis förbättring av 
sjukhusen enligt de mål 
som satts upp.  
 
 
 
 
 
Genomfört uppdrag för 
barnmorska samt 
utvärdering av det.  
Utvärdering av dental 
camp, statistik om antal 
patienter, kostnader i 
jämförelse med effekt.   
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5. Bistår med barn och 
mödravård som en preventiv 
åtgärd mot ohälsa i de 
områden hälso-och 
sjukvårdspersonalen utför 
sina volontäruppdrag. 
 

- Öka efterfrågan på och 
användningen av barn och 
mödrahälsovård i de utvalda 
områdena, samt utvärdera när 
verksamheten ska överlämnas 
till myndigheterna.  
 
 

- Fortsätta med tre sjuksköterske-
ledda jeeplinjer som sätter upp 
mobila kliniker i Endebess/Kwanza, 
Kiminini och i North Pokot.  
 
- Utvärdera och jämföra 
verksamheten i Pokot och 
TransNzoia; behov, hållbarhet, 
effektivitet, för att klargöra 
prioriteringar mellan de två 
områdena.  
 
- Genomföra Community Health 
Volunteer utbildningar för att öka 
efterfrågan och användningen av 
barn och mödravården. 

Hälsostatistik enl. tidigare 
rapportering i 
halvårsrapporterna.  
 
 
 
Beslut och planering om 
fortsättning av barn och 
mödravården, samt i vilka 
områden.  
 
 
 
Antal i utbildning, samt 
uppföljning av resultat vid 
kliniker för utfall. 

6. Genomför förebyggande 
hälsoinsatser, så som att 
bidra med etablering av rent 
vatten och latriner samt 
hälsoutbildning i de områden 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen utför 
sina volontäruppdrag.  
 

- Förbättra hälsotillståndet i 
speciellt utvalda områden 
genom rent vatten och sanitet, 
samt hälsokampanjer och 
utbildningsinsatser.  
 
 
 
 

- Genomföra projekt i utvalda 
områden som finansieras genom 
Rotaryklubbar.  
 
 
 
- Utveckla konceptet byprojekt, där 
byn i Kenya får möjlighet att 
prioritera insatser.  
 
- Genomför ett brunnsborrnings-
projekt i North Pokot, som ett 
pilotprojekt.   
 

Antal projekt och antal 
mottagare. Vid ett antal 
projekt mäts hälsoeffekter 
på vid hälsofaciliteter eller 
direkt hos befolkningen. 
 
Ett färdigt koncept för 
insatser i Kenya och 
marknadsföring i Sverige. 
 
Genomfört projekt som 
utvärderats och kan ligga till 
grund för beslut om ev. 
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fortsatta brunnsborrnings-
projekt.   

7. Kvinnors rätt att 
bestämma över sin egen 
hälsa. 
 

- Kvinnor som lever i 
projektområdena har 
möjlighet att hävda sin rätt till 
och kunskap om hälsovård och 
arbetar för att förändra synen 
på kvinnlig könsstympning och 
andra liknande frågor.   
 
 

- Slutför Kasei for Change II. 
Ansök om ett nytt ForumCIV projekt 
för genomförande i början av 2023 
om bidrag tilldelas RDS.  
 
 
- Genomför mindre projekt för 
kvinnors hälsa, i första hand i 
Kanyerus.  
 
- Genomföra ”Empowering girls 
konceptet vid barn- och 
mödravårdsklinikerna. Samt göra en 
1 års-uppföljning med fokusgrupper.  

Resultat från extern 
utvärdering av KfC II.  
Nytt projekt påbörjat början 
av 2023 som bygger på 
tidigare lärdomar.    
 
Utvärdering av Kanyerus-
projeketet genomför i 
enlighet med plan.  
 
Statistik om deltagande, 
samt färdig utvärdering om 
effekt.  

8. Delta i bemötandet av 
akuta hälsoproblem som 
uppkommer i 
verksamhetsområdena.  

Säkerställ en proaktiv 
bevakning av speciella 
hälsoproblem och kriser för att 
kunna stödja och agera 
baserat på behov och 
ekonomisk möjlighet.   

- Kontinuerlig dialog med 
hälsomyndigheterna.  
 
- Delta i informations- och 
vaccinationskampanjer för Covid-19 
i enlighet med nationella strategier 
om så efterfrågas.  
 
- Följ situationen angående nutrition 
och hunger för att besluta om 
eventuella aktiviteter.  
 

Förfrågan från myndigheter 
samt hälsostatistik som 
visar resultat och effekter 
av insatserna.  

* GIVA – branschorganisation för insamlingsorganisationer i Sverige 
 


