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Inledning
En myndighets handlingar bevaras för att komma allmänheten, rättskipningen,
förvaltningen och forskningen till nytta. Syftet med en arkivredovisning är att
den ger insyn till vilka handlingar som förekommer på myndigheten och kan
begäras ut. Internt på myndigheten är arkivredovisningen också ett stöd i det
dagliga arbetet eftersom den innehåller anvisningar för hur handlingar ska
förvaras, gallras och skyddas av sekretess.
I denna arkivredovisning framgår vilka allmänna handlingar som förvaras hos
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö stad. Redovisningen är
verksamhetsbaserad, vilket betyder att en handling redovisas utifrån den
arbetsprocess i vilken handlingen inkommit eller upprättats. De beskrivna
processerna är på så sätt en sökingång till myndighetens arkiv.
Dokumentet inleds med en arkivbeskrivning som går igenom nämndens
tillkomst och förvaltningens organisation samt lagar och föreskrifter som har
inverkan på arkivbildningen. Därefter följer en klassificeringsstruktur och
beskrivningar av förvaltningens processer. Under varje processbeskrivning
presenteras en tabell med de handlingstyper som förekommer i processen. I
tabellen finns också information om hur handlingarna ska förvaras, om de får
gallras och om de innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.
Arkivredovisningen är framtagen med hänsyn till arkivlagens avsnitt om
arkivvård (6 §). Där framgår att en myndighet är skyldig att upprätta en
arkivbeskrivning och en systematisk arkivförteckning över sitt arkiv.
Arkivredovisningen har också tagits fram mot bakgrund av krav på
myndigheters redovisning av allmänna handlingar i 6 § Föreskrifter för den
kommunala arkivvården i Malmö stad (KS 2010-11-09 och KF 2010-11-23) samt
har skett i enlighet med Riksarkivets föreskrifter på området (RA-FS 2008:4).
I arbetet har också offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om att en
myndighet ska upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar beaktats
(4 kap. 2 §). Innehållet i arkivredovisningen uppdateras löpande och vid behov.
Versionshistorik
Version 1.0
Version 1.1

HVO-2017-1316. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arkivredovisning fastställs (2018-01-31).
HVO-2019-1461. Uppdatering med regler om att
handlingar som skannas till Lifecare-Procapita får gallras.
Gallringsfristen för läkemedelslistor och signeringslistor
ändras från två till tio år (2019-05-01).
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Arkivbeskrivning
2017Nämndens tillkomst och uppdrag
Den 23 november 2016 beslutade kommunfullmäktige i Malmö stad om en
omorganisation som innebar att stadsområdesnämnderna och sociala
resursnämnden skulle avvecklas samt att arbetsmarknads-, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden skulle få förändrat ansvar och att tre nya
socialnämnder samt en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd istället skulle
bildas (KF 2016-11-23, § 272). Omorganisationen innebar också mindre
förändringar i kommunstyrelsens, tekniska nämndens, miljönämndens,
kulturnämndens och fritidsnämndens ansvarsområden.
Skälet till omorganisationen var utmaningar i Malmös förväntade
befolkningsökning och att det ansågs bli lättare att fördela kompetens och få
en jämnare kvalitet på arbetet om nämnderna organiserades utifrån uppdrag
istället för stadsområden. Den första maj 2017 verkställdes omorganisationen
och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bildades.
Tillsammans med funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden uppdraget att fullfölja
Malmö stads kommunala ansvar enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Nämndens uppdrag styrs genom ett reglemente från
kommunalfullmäktige (KF 2017-04-27, § 91) där tre målgrupper fastställs:
•
•
•

Äldre människor
Vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
Vuxna människor med somatisk sjukdom

Med hänsyn till målgruppernas behov ansvarar nämnden för att fatta beslut,
verkställa beslutade insatser samt utföra förebyggande och uppsökande arbete.
I nämndens uppdrag ingår också att tillhandahålla mötesplatser för
målgrupperna samt att erbjuda stöd till personer som vårdar närstående.
Därutöver ansvarar nämnden för att handlägga ansökningar om
organisationsbidrag som rör nämndens ansvarsområde.
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Organisation och verksamhet
Efter att nämnden bildades genomfördes en intern omorganisation av
förvaltningen som framförallt innebar att verksamheter från tidigare
stadsområden övergick till att organiseras utifrån funktioner. Den första
januari 2018 trädde den nuvarande organisationen i kraft.
Förvaltningsdirektör
och stab
Verksamhetsavdelningar

Stödfunktioner

Avdelning för
särskilt boende

Kommunikationsavdelning

Avdelning för
ordinärt boende

HR-avdelning

Avdelning för
hälsa och förebyggande

Ekonomiavdelning

Avdelning för
myndighet

Strategisk
utvecklingsavdelning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad är sett till sina cirka
6 400 anställda Malmö stads största förvaltning och Sveriges största förvaltning
för hälsa, vård och omsorg. Organisationen omfattar fyra
verksamhetsavdelningar och fyra avdelningar med stödjande funktioner.
Avdelning för myndighet
Ansvarar för att handlägga ärenden och besluta om bistånd i form av placering
på boenden, insatser i hemmet eller för livsföring i övrigt. Avdelningen är
uppdelad i tre enheter och omfattar cirka 160 anställda. Förutom
biståndshandläggning ansvarar avdelningen för att handlägga ärenden om
avgifter och för samverkan med den landstingsfinansierade hälso- och
sjukvården. Även vård- och boendeförmedlingen organiseras under
avdelningen.
Avdelning för ordinärt boende
Ansvarar framförallt för insatser som utförs i brukares ordinära boende och är
sett till antalet anställda förvaltningens största avdelning. Avdelningen består av
nio enheter och omfattar cirka 2500 anställda. Förutom hemtjänst ansvarar
avdelningen också för korttidsboenden, hemsjukvård och rehabilitering.
Avdelning för särskilt boende
Tillhandahåller vårdboenden och gruppboenden för nämndens målgrupper där
gruppboenden är särskilt inriktade mot brukare med demenssjukdom.
Avdelningen består av åtta enheter och omfattar cirka 2050 anställda. Särskilda
boenden organiseras under sex enheter och därtill finns en kostenhet som
ansvarar för kost- och måltidsverksamhet och en HSL-enhet som ansvarar för
hälso- och sjukvård samt rehabilitering.
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Avdelning för hälsa och förebyggande
Ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande arbete mot nämndens
målgrupper. Dessa omfattas bland annat av mötesplatser, dagverksamheter,
fixartjänster, fallprevention, uppsökande verksamhet, anhörigstöd,
ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet, konsultativa demens- och
psykiatri sjuksköterskor, silviasystrar och att motverka våld i nära relationer.
Avdelningen består av tre enheter och omfattar cirka 400 anställda.
Strategisk utvecklingsavdelning
Omfattar en enhet för digitalisering och välfärdsteknik och en enhet för FoU
(forskning och utveckling), kvalitet och utbildning. Avdelningen omfattar cirka
80 anställda.
Kommunikationsavdelning
Ansvarar för förvaltningens interna och externa kommunikation. I avdelningen
finns också en enhet för nämnd- och ärendehantering som bland annat
ansvarar för att bereda ärenden till nämnden och för att samordna arbetet med
registrering av allmänna handlingar.
HR-avdelning
Omfattar tre enheter, en för verksamhetsnära stöd, en för övergripande stöd
och en för korttidsbemanning. I den sistnämnda enheten ingår vikariebank och
bemanningsteam.
Ekonomiavdelning
Omfattar en enhet för verksamhetsekonomer och en enhet för gemensam
redovisning som organisatoriskt tillhör hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
men som också stöttar verksamheter som tillhör arbetsmarknads- och
socialnämnden och funktionsstödsnämnden. En tredje enhet på avdelningen
ansvarar för lokalsamordning, vaktmästeri och städ.
Sökingångar till arkivet
Klassificeringsstrukturen, processbeskrivningar och tillhörande handlingsslag
redovisar vilka typer av handlingar som förvaras hos hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Följande IT-stöd kan också användas för att söka fram
specifika handlingar:
•
•
•
•
•

Platina används för att söka fram registrerade handlingar och ärenden
från 2012 och framåt.
Lifecare-Procapita används för att söka fram digitala personakter och
patientjournaler som upprättats från 2015 och framåt.
QlikView används för att söka fram digitala personakter och
patientjournaler från perioden 2001 till 2014. Informationen kommer
ursprungligen från det nu avvecklade IT-systemet Origo.
Flexite används för att söka fram rapporterade avvikelser som kan
kopplas till en brukare eller en patient. I Flexite finns också klagomål
och synpunkter.
På malmo.se publiceras kopior av protokoll från nämndens
sammanträden och handlingar som tagits upp i nämnden.
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•
•
•

Larmcentralen har flera IT-system på en lokal server som används för
att söka fram handlingar som framförallt rör övervakning och larm.
Ekot används för att söka fram ekonomihandlingar.
HRutan används för att söka fram uppgifter om anställda.

Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och
gallring
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens handlingar innehåller i vissa fall uppgifter
som utifrån bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen skyddas av
sekretess. Vilka handlingstyper som innehåller sekretessuppgifter framgår av
respektive handlingsslag men följande kapitel är vanligt förekommande för
nämndens handlingar:
•
•
•
•

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälsooch sjukvård, m.m.
26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal
bostadsförmedling, adoption, m.m.
31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med
anknytning till näringslivet.
39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ
verksamhet.

Styrning av arkivbildningen
Följande lagar har större påverkan på arkivbildningen och hanteringen av
nämndens handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Arkivlagen (1990:782)
EU:s allmänna dataskyddsförordning 679/2016
Socialtjänstlagen (2001:453)
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Kommunala redovisningslagen (2018:597)
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
(2001:454)
Patientdatalagen (2008:355)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612)

För uppdrag som följer av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen
styrs dokumentationen om brukare eller patienter också av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd:
•
•

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och
LSS (SOSFS 2014:5)
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso-och sjukvården (HSLF-FS
2016:40)
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Förvaltningens arkiv regleras också av Föreskrifter för den kommunala arkivvården i
Malmö stad. Av föreskrifterna framgår bland annat att Malmö stadsarkiv, på
uppdrag av kommunstyrelsen, ansvarar för tillsynen av de kommunala
myndigheternas arkiv.
Arkiv som överlämnats till eller från annan myndighet eller
enskild
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden övertog vid bildandet aktuella personakter,
personalakter och patientjournaler på papper från Stadsområdesnämnderna
Norr, Söder, Väster, Öster och Innerstaden. Äldre pappershandlingar som
bevaras har överlämnats till Malmö stadsarkiv.
För elektroniska handlingar skedde ingen överlämning till Malmö stadsarkiv
när nämnden bildades. Aktuella och äldre elektroniska handlingar har därför
övertagits från tidigare stadsområdesnämnder.
Malmö stad och ett antal privata leverantörer har ingått avtal om placering av
brukare på särskilda boenden och korttidsplatser. Enligt ramavtalet ska den
privata leverantören överlämna patientjournaler till nämnden efter att en
brukare avlidit eller flyttat. Fortlöpande skickar leverantörer därför in avslutade
patientjournaler till nämnden, som sedan samsorteras med Malmö stads
journaler. I december 2017 omfattades följande privata leverantörer av Malmö
stads ramavtal:
•
•
•
•
•
•

Hyllie Park (Hyllie Park Äldreboende AB)
Nattsländan (Skåneborg Vård AB)
Segevångsgården (Förenade Care AB)
Victoria Vård- och omsorgsboende (Förenade Care AB)
Solliden (Norlandia Care AB)
Sjöstjärnan (Förenade Care AB)

Förutom dessa boenden kan brukare också placeras på särskilda boenden som
ingår i ramavtal med Kommunförbundet Skåne. I december 2017 fanns det 34
privata boenden inom detta ramavtal och i likhet med leverantörer inom
Malmö stads ramavtal överlämnas patientjournaler till nämnden efter att en
patient avlidit eller flyttat.
Arkivansvar
Myndighetens ansvar för arkivvård regleras och definieras av arkivlagens 4-6 §§
samt av 2 § i Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad. En
myndighets arkiv omfattar allmänna handlingar oavsett format (elektroniska
handlingar och handlingar på papper) och begreppet arkivvård innebär bland
annat att se till att allmänna handlingar framställs med beständiga materiel och
metoder, att handlingarna skyddas mot förstörelse och att handlingarna är
organiserade på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för arkivet och
hanteringen av myndighetens allmänna handlingar fram till dess att handlingar
gallras eller överlämnas till stadsarkivet. Av praktiska skäl ska ansvaret för
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arkivvården delegeras till en särskilt utsedd arkivansvarig. I den arkivansvariges
uppgift ligger bland annat att utveckla arkivorganisationen och samordna
arkivarbetet samt bevaka och informera om arkivfrågor. 2018-01-31 beslutade
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (7 §) om att utse arkivarie Daniel Hedman
till arkivansvarig.
I förvaltningen ska även ett antal arkivredogörare utses som ansvarar för den
fortlöpande arkivvården i förvaltningens verksamheter. Antalet
arkivredogörare ska anpassas efter förvaltningens storlek, organisation och
behov.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om innehållet i arkivredovisningen kontaktas förvaltningens
arkivarie Daniel Hedman på daniel.hedman@malmo.se eller 0708-573170.
För upplysningar om förvaltningens handlingar och vid begäran om
utlämnande av allmän handling kan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
kontaktas på hvo@malmo.se.
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Anvisningar för hur arkivredovisningen ska läsas
Arkivredovisningen är framtagen utifrån Riksarkivets allmänna råd och
föreskrifter om verksamhetsbaserad arkivredovisning. Till skillnad från äldre
dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar, som utformades efter vilka
handlingstyper som förekom i en organisation, utgår den verksamhetsbaserade
arkivredovisningen från de processer vari handlingar hanteras. Genom detta
kan sambandet mellan en myndighets verksamheter och handlingar tydliggöras.
Förklaring av begrepp och regler
Följande del förklarar begrepp som är specifika för den verksamhetsbaserade
arkivredovisningen samt går igenom hur regler för förvaring, gallring och
sekretess ska läsas.
Klassificeringsstruktur
Är en lista över verksamhetens samlade processer. I listan har varje
strukturenhet (process/handlingsslag) ett unikt klassificeringsnummer och ett
namn.
Processbeskrivning
Riksarkivet definierar en process som en avgränsad följd av aktiviteter som
förekommer upprepat i verksamheten. Processer har i denna arkivredovisning
kartlagts och beskrivits övergripande i text med fokus på vilka handlingar som
hanteras.
Handlingsslag
Till varje beskriven process finns ett handlingsslag. Handlingsslaget är den
mängd av olika handlingar som tillkommer genom att en process genomförs
upprepat. Handlingslaget och handlingstyperna presenteras i en tabell som
tillsammans utgör arkivförteckningen. Varje tabell innehåller ett
klassificeringsnummer, namnet på handlingsslaget och ett antal kolumner som
beskriver hur handlingstyperna hanteras.
Klassificeringsstruktur
1.1
1.2
1.3
3.1
2.1
Processbeskrivning
2.2
3.1
3.2
3.1
3.3
Handlingsslag

3.1

Handlingar rörande…

Handlingstyper

Förvaring

Gallring/
bevarande

Sekretessreglering
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Kommentar

Handlingstyper
I kolumnen framgår vilka handlingar som förekommer i processen. Det avser
framförallt handlingar som inkommer till eller upprättas hos nämnden. I vissa
fall rör det sig om handlingar som inkommer eller upprättas i någon annan av
nämndens processer men som ändå hanteras i den beskrivna processen.
Förvaring
Här framgår var handlingstypen förvaras. Det rör sig antingen om förvaring av
handlingar på papper eller elektroniska handling. Specifika regler för förvaring
kommenteras i respektive process men vanligt förekommande regler ska tolkas
på följande sätt:
Papper
Elektroniskt
Papper/Procapita
Papper/Platina

Handlingar på papper som till exempel förvaras i en
pärm, en akt eller en bok.
Elektroniska handlingar som inte förvaras i ett
specifikt IT-system. Kan till exempel avse förvaring i
en mapp på en filserver eller i Outlook.
Handlingar som kan inkomma eller upprättas på
papper och förvaras i en personakt/patientjournal
eller skannas in till Procapita och bevaras digitalt.
Handlingar som inkommer eller upprättas på papper
men som också ska registreras i Platina.

Särskilt om förvaring på papper och i ett IT-system
Om en handling inkommer eller upprättas elektroniskt men det står
Papper/Procapita, Papper/Platina eller motsvarande under förvaring betyder
det inte att handlingen också måste sparas på papper, då räcker det att
handlingen sparas elektroniskt i det nämnda IT-systemet.
Särskilt om förvaring i Lifecare-Procapita
Lifecare-Procapita är ett IT-system med olika moduler för olika
användargrupper och funktioner. I arkivredovisningen benämns de
webbaserade applikationerna som Lifecare (de delar som till exempel används
av utförare inom särskilt och ordinärt boende). Medan de applikationer som
kräver en installation benämns som Procapita (de delar som till exempel
används av handläggare som arbetar utifrån socialtjänstlagen och vårdpersonal
som arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen). När det står Procapita/Lifecare
under förvaring betyder det att informationen kan förekomma i olika delar av
systemet, till exempel när en biståndshandläggare skickar en beställning från
Procapita som sedan läses i Lifecare.
Gallring/bevarande
Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar. Som gallring räknas också åtgärder som utförs med handlingar och
som ger upphov till förlust av betydelsefull information, sök- och
sammanställningsmöjligheter eller möjligheter att bedöma handlingarnas
autenticitet.
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I kolumnen för gallring/bevarande framgår om handlingen ska bevaras för
framtiden eller gallras. Specifika regler för gallring kommenteras i respektive
process men vanligt förekommande regler ska tolkas på följande sätt:
Bevaras

5 år/Bevaras

Vid inaktualitet

Betyder att handlingen inte får gallras utan att den ska
bevaras för framtiden. Handlingar som bevaras måste
förvaras ordnat och säkert fram till att de överlämnats
till Malmö stadsarkiv.
Avser personakter som upprättas utifrån
socialtjänstlagen. Dessa akter ska gallras 5 år efter att
sista anteckningen gjorts i akten, oavsett om det gäller
elektroniska handlingar eller handlingar på papper.
Undantaget regeln om gallring är personakter som
tillhör brukare som är födda dag 5, 15 eller 25, dessa
akter ska bevaras i forskningssyfte.
Betyder att det inte finns något krav på att spara
handlingen över en viss tid, utan verksamheten får
gallra handlingen när den inte längre anses aktuell. För
vissa handlingstyper finns en kommentar om när
handlingen ska betraktas som inaktuell.

När det står att en handling ska gallras efter en viss tid är gallring tvingande
efter den angivna tiden.
Sekretessreglering
Här framgår om handlingen kan innehålla uppgifter som skyddas av sekretess.
Om handlingen innehåller sekretessreglerade uppgifter ges hänvisning till
tillämpbart kapitel och paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, i annat fall
står det nej. Om det står att ett kapitel och en paragraf kan förekomma är
regleringen inte lika självklar, utan då skiljer det sig åt från handling till
handling.
Fältet för sekretessreglering är vägledande vid en begäran om utlämnande av
allmän handling men i varje ärende behöver det göras en individuell prövning.
Även om det står nej i kolumnen för sekretessreglering är det till exempel
möjligt att en specifik handling innehåller skyddade personuppgifter och inte
kan lämnas ut av den anledningen.
Kommentar
Här finns plats för eventuella kommentarer, till exempel detaljer om hur
handlingen ska hanteras eller om handlingen bara förekommer i en specifik
verksamhet.
Principer för bevarande och gallring vid skanning
Utgångspunkten i Malmö stad är att handlingar ska bevaras på sitt ursprungliga
medium. Det betyder att en handling som inkommer eller upprättas på papper
också ska bevaras på papper, även om handlingen skannas in och förvaras
digitalt i ett verksamhetssystem. Gallring av pappershandlingar efter skanning
är bara tillåtet när det säkerställts att överföringen inte innebär några
informationsförluster, när den digitala handlingen sparas i ett arkivbeständigt
format och det stöds av beslut från stadsarkivarien.
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För originalhandlingar på papper som expedieras (skickas ut från
förvaltningen) är det tillåtet att göra en digital kopia istället för en på papper
om aspekter på bevarande för den digitala kopian beaktas. Till exempel är det
godkänt att spara en digital inskannad kopia i Platina istället för en
papperskopior om skanningen inte innebär en informationsförlust.
Gallra handlingar som skannas in till Lifecare-Procapita
För hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden finns det ett
gallringsbeslut för handlingar som skannas till Lifecare-Procapita (HVO-20183344). Detta innebär att pappershandlingar som skannats till Lifecare-Procapita
får gallras under förutsättning att de inskannade handlingarna lever upp till
vissa tekniska krav, till exempel att textdokument har upplösningen 300 dpi
och fotografier 600 dpi. Beslutade rutiner säkerställer att skanning och gallring
sker på ett korrekt sätt.
Gallra handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
I Malmö stad finns det ett generellt beslut om att handlingar som är av tillfällig
eller ringa betydelse kan gallras. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
(KF 911-2010/3617) utgår bedömning om gallring från Riksarkivets
föreskrifter (RA-FS 1991:6). Vad som är av tillfällig eller ringa betydelse för
verksamheten beror på sammanhanget men till exempel kan det röra sig om
kopior av olika slag eller handlingar som inkommer för kännedom och som
inte föranleder någon åtgärd.
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Klassificeringsstruktur
Klassificeringsstrukturen för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är uppdelad i
styrande processer och stödjande processer (1-2) samt kärnverksamhetens
processer (3-10).
Styrande och stödjande verksamheter
Nr.

Namn på verksamhet

1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Styrande verksamheter
Den politiska beslutsprocessen
Beskriva uppdraget (budget och bokslut)
Ta beslut på delegation
Upprätta och följa upp styrdokument (policys, riktlinjer, strategier mm)
Verksamhetsledning
Organisation av arbete
Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare
Samverka och förhandla
Skapa en bra arbetsmiljö
Löneöversynsprocessen
Dialog mellan enskild medarbetare och chef
Omställningsprocessen
Granskning av kommunens verksamhet
Revision
Tillsyn (riktad mot kommunens verksamhet)
Stödjande verksamheter
Ekonomiprocesser
Löpande bokföring och fakturering
Sälja vidare investeringsvara
Bokföra EU-projekt
Ekonomisk statistik
HR-processer
Rekrytering
Hantera lön och arbetstid
Hantera anställning
Administrera pensioner
Hantera förtroendevaldas uppdrag samt arvoden och ersättningar
Hantera andra arvoden och ersättningar
Verksamhetsområden inom lokalförsörjning, säkerhet och intern service
Hantera lokalförsörjning
Administrera inventarier och bibliotek
Administrera säkerhet av lokaler och information
Hantera anmälningar rörande skada och stöld
Administrera fordon
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2.4
2.5
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8

Upphandling
Hantera verksamhetens allmänna handlingar
Registrera allmänna handlingar
Hantera inkomna handlingar som inte bildar ärenden
Arkivering av handlingar
Hantera begäran av utlämnande av allmän handling
Verksamhetsområden inom kommunikation, representation och
medborgardialog
Kommunicera
Representation, evenemang och övergripande samarbeten
Föra medborgardialog
Besvara yttranden, remisser och samråd
Hantera överklaganden
Kärnverksamheter

Nr.

Namn på verksamhet

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
9

Myndighet
Handlägga ärenden inom hälsa, vård och omsorg
Handlägga avgifter inom hälsa, vård och omsorg
Vård- och boendeförmedling
Förmedla platser inom särskilt boende
Förmedla korttidsplatser
Hantera lediga lägenheter på grund av dödsfall
Ordinärt boende
Verkställa beslut om insatser i hemmet
Verkställa beslut om korttidsplacering
Särskilt boende
Verkställa beslut om särskilt boende och växelvård
Tillhandahålla mat
Hälsa och förebyggande
Tillhandahålla dagverksamheter
Tillhandahålla avlösare, ledsagare och kontaktpersoner
Hälso- och sjukvård
Tillhandahålla kommunal hälso- och sjukvård
Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter
Kontrollera åtkomst och loggranskning
Förskriva hjälpmedel
Kontrollera och felanmäla medicintekniska produkter
Samverka med sluten och öppen hälso- och sjukvård
Samverka vid utskrivning från sluten vård (SVU)
Upprätta samordnad individuell plan (SIP)
Hantera samordnad vårdplanering (SVPL)
Kvalitetssäkra och utöva tillsyn
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3

Rapportera och utreda avvikelser och klagomål
Anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (lex Maria)
Anmäla missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden inom
socialtjänsten (lex Sarah)
Hantera begäran om yttrande från förtroendenämnden
Hantera underrättelse och begäran om handlingar från Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)
Utföra egenkontroll vid uppföljningsansvar
Upprätta rutiner för hälsa, vård och omsorg
Lämna ut patientjournaler
Lämna ut personakter
Strategisk utveckling
Hantera larm
Genomföra kvalitets- och avtalsuppföljning av privata boenden
Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt
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Styrande och stödjande verksamheter
Beskrivningar av styrande (1) och stödjande (2) processer samt regler för hur
handlingarna ska hanteras finns i Arkivhandbok för Malmö stad - styrande och
stödjande verksamheter (KN 2014-12-17).
Nedan följer kommentarer om den specifika hanteringen eller förvaringen hos
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
1. Styrande verksamheter
Processer

Hantering eller förvaring hos hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

1.1.1 Den politiska beslutsprocessen

Politiska beslut tas i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott. Särskilda yttranden och reservationer som inkommer
på papper skannas in till Platina som bilaga till protokollet men
sparas också årsvis i arkivbox.
1.1.2 Beskriva uppdraget (budget och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om nämndbudget.
bokslut)
Bokslut och årsanalys redovisas för nämnden.
1.1.3 Ta beslut på delegation
Delegationsbeslut fattas i enlighet med fastslagen delegationsordning
och återredovisas till nämnden vid varje sammanträde.
1.2 Upprätta och följa upp
Förvaltningsövergripande styrdokument som upprättats och antagits
styrdokument (policys, riktlinjer,
(handlingsplaner och riktlinjer) registreras i Platina och bevaras.
strategier mm)
1.3 Verksamhetsledning
1.3.1 Organisation av arbete
Handlingar som bevaras registreras i Platina av respektive avdelning.
1.3.2 Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare
1.3.2.1 Samverka och förhandla
Förvaltningsrådsprotokoll och samverkansprotokoll på
avdelningsnivå registreras i Platina av HR-avdelningen.
Samverkansprotokoll på enhetsnivå och APT-protokoll registreras av
respektive avdelning.
1.3.2.2 Skapa en bra arbetsmiljö
Skyddsrondsprotokoll, incidentrapporter och andra handlingar
rörande arbetsmiljö registreras i Platina av respektive avdelning. Årlig
rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) görs till
nämnden.
1.3.2.3 Löneöversynsprocessen
Löneöversynsprotokoll (kallas även överläggningsprotokoll)
upprättas och registreras av HR-avdelningen.
1.3.3 Dialog mellan enskild
Handlingar hanteras av ansvarig chef.
medarbetare och chef
1.3.4 Omställningsprocessen
Om processen förekommer hanteras handlingarna enligt
arkivhandbokens regelverk.
1.4 Granskning av kommunens verksamhet
1.4.1 Revision
Revisionsberättelse och uppföljning registreras i Platina.
1.4.2 Tillsyn (riktad mot kommunens Handlingar rörande tillsyn registreras i Platina hos berörd
verksamhet)
verksamhet.
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2. Stödjande verksamheter
Processer

Hantering eller förvaring hos hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

2.1 Ekonomiprocesser
2.1.1 Löpande bokföring och
fakturering

Enheten för redovisning tar emot underlag (främst
utbetalningsunderlag) på papper eller mejl från verksamheter som
tillhör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen, samt från
överförmyndarnämnden och stiftelsen Södertorpsgården.

2.1.2 Sälja vidare investeringsvara
2.1.3 Bokföra EU-projekt
2.1.4 Ekonomisk statistik
2.2 HR-processer
2.2.1 Rekrytering
2.2.2 Hantera lön och arbetstid
2.2.3 Hantera anställning

2.2.4 Administrera pensioner
2.2.5 Hantera förtroendevaldas
uppdrag samt arvoden och
ersättningar
2.2.6 Hantera andra arvoden och
ersättningar

Underlag tillförs Malmö stads ekonomisystem Ekot och
räkenskapsinformation på papper gallras efter 10 år.
Förekommer inte hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Förekommer inte hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Ekonomisk statistik kan i vissa fall redovisas i olika slags rapporter.
Handlingar registreras i Platina. För utannonserade tjänster
registreras handlingar av HR-avdelningen. För förlängningar av
tjänster hanteras det av respektive chef.
Skickas till HR-service från respektive chef. För löneöversyn används
Personec förhandling och protokoll med bilagor registreras därefter i
Platina.
Det som går via självservice sköts genom HRutan. Handlingar på
papper som rör den anställde förvaras i en personalakt.
Personalakten förvaras av ansvarig chef under tiden för anställning
och skickas därefter för arkivering.
Blankett skickas från chef till HR-service.
Närvarolistor och arvodesunderlag samlas in av nämndsekreterare
och skickas till HR-service.

Handlingar rörande friskvårdsersättning, ersättning för
influensavaccinering för medarbetare med patientnära relationer och
utlägg för tjänsteresor hanteras av HR-avdelningen.
2.3 Verksamhetsområden inom lokalförsörjning, säkerhet och intern service
2.3.1 Hantera lokalförsörjning
Ekonomiavdelningen ansvarar för lokalsamordning på förvaltningen.
Hyresavtal registreras hos enheten för nämnd- och ärendehantering.
2.3.2 Administrera inventarier och
Om processen förekommer hanteras handlingarna enligt
bibliotek
arkivhandbokens regelverk.
2.3.3 Administrera säkerhet av
Flera handlingstyper i processen förekommer bland
lokaler och information
kärnverksamhetens processer.
2.3.4 Hantera anmälningar rörande
Polisanmälningar registreras i Platina av berörd avdelning.
skada och stöld
2.3.5 Administrera fordon
Avtal om service och leasing av bil registreras i Platina.
2.4 Upphandling
Större upphandlingar sker med stöd av stadskontorets
upphandlingsenhet. Direktupphandlingar hanteras av respektive
avdelning. Handlingar som bevaras registreras i Platina.
I de fall ej antagna bud och andra gallringsbara handlingar förvaras
inom förvaltning förvaras de på papper eller elektroniskt hos den
avdelning som ansvarat för upphandlingen.
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2.5 Hantera verksamhetens allmänna handlingar
2.5.1.1 Registrera allmänna
Platina används för att registrera allmänna handlingar och arbetet
handlingar
sker i enlighet med den förvaltningsövergripande Handbok för
registrering av allmänna handlingar i Platina.
Registrerade handlingar på papper förvaras hos respektive avdelning
fram till att de levereras till Malmö stadsarkiv.
2.5.1.2 Hantera inkomna handlingar Gallringsbara handlingar postregistreras i vissa fall i Platina. I annat
som inte bildar ärenden
fall förvaras de elektroniskt eller på papper hos respektive avdelning.
2.5.2 Arkivering av handlingar
Handlingar registreras i Platina.
2.5.3 Hantera begäran av utlämnande Ärenden registreras i Platina. När begäran avser patientjournaler eller
av allmän handling
personakter dokumenteras ärendet också i respektive journal eller
akt.
2.6 Verksamhetsområden inom kommunikation, representation och medborgardialog
2.6.1 Kommunicera
Kommunikationsavdelningen hanterar och förvarar olika handlingar
som rör processen, till exempel publikationer, fotografier och
videofilmer.
Information till anställda eller medborgare, inlägg från sociala medier,
pressmeddelanden och samtycken för publicering registreras hos
enheten för nämnd- och ärendehantering.
2.6.2 Representation, evenemang och Handlingar registreras i Platina hos berörd avdelning.
övergripande samarbeten
2.6.3 Föra medborgardialog
Handlingar registreras i Platina. Undantaget är klagomål och
synpunkter som rör nämndens brukare, dessa registreras och
hanteras i Flexite.
2.7 Besvara yttranden, remisser
Remisser och samråd besvaras av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och samråd
eller hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och registreras och
arkiveras i Platina.
2.8 Hantera överklaganden
Vid överklaganden av beslut om bistånd eller avgiftsbeslut sparas
handlingar rörande överklagandet i personakten/Procapita. I andra
fall hanteras överklaganden i Platina.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
kärnverksamheter
Kärnverksamheter syftar på verksamheter som rör nämndens uppdrag för
hälsa, vård och omsorg, framförallt verksamheter som vänder sig till nämndens
målgrupper. Vissa beskrivna kärnverksamheter har en styrande eller stödjande
funktion. I dessa fall rör det sig om processer som är specifika för nämndens
uppdrag och som inte fullt ut täcks in av Malmö stads arkivhandbok.

3. Myndighet
Myndighetsavdelningen ansvarar bland annat för att handlägga ärenden
utifrån socialtjänstlagen. Med hänsyn till den enskildes behov av stöd och
hjälp beslutar avdelningens handläggare om bistånd i form av särskilt boende,
hemtjänst, korttidsplats eller livsföring i övrigt. Beroende på vilken form av
bistånd det rör sig om verkställs sedan beslutade insatser på någon av
förvaltningens verksamhetsavdelningar.
3.1
Handlägga ärenden inom hälsa, vård och omsorg
Processen för att handlägga och dokumentera ärenden inom hälsa-, vård- och
omsorg är på ett övergripande plan densamma oavsett vilken form av bistånd
det rör sig om, samt om det rör sig om en ny ansökan eller en ansökan om att
ändra ett tidigare beslut.
Processen inleds med att en ansökan inkommer och sedan påbörjas en
utredning. Uppgifter och underlag som har betydelse för myndighetens
ställningstagande samlas in och tillförs personakten för papper eller
dokumenteras i Procapita. På delegation från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden fattar sedan biståndshandläggaren ett beslut om bistånd som
förmedlas till den sökande. Om beslutet överklagas tillförs handlingar som rör
överklagandet personakten.
3.1

Handlingar som rör ärendehandläggning inom hälsa, vård och omsorg

Handlingstyper

Förvaring

Ansökan, anmälan,
begäran från
enskild
Underlag för
bedömning

Papper/Procapita

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Papper/Procapita

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL

Registerutdrag från
överförmyndarnämnden om legal
företrädare

Papper/Procapita

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL

Utredning

Procapita

5 år/bevaras

Beslut

Procapita

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
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Kommentar
Kan komma in på
telefon, med brev eller
mejl.
Till exempel läkarintyg,
samtyckesblankett eller
ADL-bedömning.

Skrivs ut och skickas till
den sökande.
Skrivs ut och skickas till
den sökande.

Beslut att inte
inleda utredning

Kontrakt på
lägenhet

Information om
hyreshöjning (när
enskild inte
godkänner höjning)

Se kommentar

Papper/Procapita, se
kommentar

Papper/Procapita, se
kommentar

5 år/bevaras
eller 5 år, se
kommentar

5 år/bevaras

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL

Kallas också nollåtgärd.
Om det sedan tidigare
finns en personakt ska
beslutet (och eventuell
ansökan) tillföras akten
eller Procapita.

26 kap. 1 §
OSL

26 kap. 1 §
OSL

För beslut där det inte
finns en personakt
sedan tidigare förvaras
handlingarna löpande i
en särskild pärm och
gallras efter 5 år.
Gäller särskilt boende.
Kontrakt får skannas
men ska i så fall inte
gallras efter skanning.
Original på papper
förvaras då i pärm och
gallras när kontraktet
avslutas.
När enskild godkänner
hyreshöjning behöver
handlingen inte sparas.
Handlingen får skannas
men ska i så fall inte
gallras efter skanning.
Original på papper
förvaras då i pärm
(tillsammans med
kontraktet) och gallras
när kontraktet avslutas.

Individrapport till
Inspektionen för
vård och omsorg
(IVO) om ej
verkställt beslut
Rapport om ej
verkställda beslut
(kvartalsrapport)

Papper/Procapita

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL

Platina

Bevaras

Nej

Avser sammanställning
över ej verkställda
beslut. Endast förvaring
i Platina och ska inte
läggas i personakt.

Överklagande av
Papper/Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
beslut
OSL
Yttrande vid
Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
överklagande
OSL
Dom efter
Papper/Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
överklagande
OSL
Handlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras. Kontrakt på lägenhet och
information om hyreshöjning (när enskild inte godkänner höjning) ska inte gallras efter skanning utan
sparas i pärm till dess att kontraktet avslutats.

22 │ Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden │ Arkivredovisning

3.2
Handlägga avgifter inom hälsa, vård och omsorg
Avgift tas ut för vissa insatser som utförs utifrån socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Avgiftens storlek är beroende av den enskildes
nettoinkomst, avgiftsutrymme och vilka insatser som avses.
I processen samlas underlag in på papper och en beräkning görs i Procapita. På
delegation från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fattar sedan
avgiftshandläggaren ett beslut som förmedlas till brukaren. Om beslutet
överklagas tillförs handlingar som rör överklagandet personakten.
3.2

Handlingar som rör avgiftshandläggning inom hälsa, vård och omsorg

Handlingstyper

Förvaring

Underlag för
beräkning av
avgifter

Papper/Procapita

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Beslut

Procapita

5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

26 kap. 1 §
OSL
Överklagande av
Papper/Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
beslut
OSL
Yttrande vid
Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
överklagande
OSL
Dom efter
Papper/Procapita
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
överklagande
OSL
Handlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.
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Kommentar
Till exempel hyresavier
och deklarationer.
Beräkning görs i
Procapita.
Avgiftsbeslut skrivs ut
och skickas till brukaren.

3.3
Vård- och boendeförmedling
Vård- och boendeförmedlingen (Vård o Bo) förmedlar platser på särskilda
boenden, korttidsplatser och inom och utanför Malmö. Målgruppen utgörs av
brukare som faller under uppdrag för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden.
3.3.1 Förmedla platser inom särskilt boende
Vård- och boendeförmedlingen får en beställning från biståndshandläggare om
bifall till särskilt boende, och vilken typ av inriktning det rör sig om:
vårdboende, gruppboende eller gruppboende psykiatri. Vård- och
boendeförmedlingen börjar därefter leta plats efter vårdtagarens önskemål om
särskilt boende. Vård- och boendeförmedlingen bevakar önskemål efter
lämpligt boende under begränsad tid. I första skedet gäller specifikt boende,
därefter annan ledig kommunal plats, därefter ledig plats inom Malmö stads
ramavtal utefter rangordning (priser).
Om vård- och boendeförmedlingen inte hittar en plats inom de kommunala
platserna eller inom Malmö stads ramavtal inom tidsgränsen söks platser inom
Kommunförbundet Skånes ramavtal. Kommunförbundet kontaktas av vårdoch boendeförmedlingen och tillfrågas huruvida de har plats på särskilt
boende.
Nr 3.3.1

Handlingar som rör förmedling av platser inom särskilt boende

Handlingstyper

Förvaring

Inkommet ärende
från biståndshandläggare
Kölista

Lifecare

Förbokning av
lägenhet
Besked om ja/nej
till lägenhet från
vårdtagare

Lifecare

Kontrakt på särskilt
boende

Lifecare/Procapita

Lifecare

Elektroniskt

Gallring/
bevarande
Vid
inaktualitet

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Kommentar

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

Kölistan uppdateras
löpande.

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL
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Vid nej tas förbokning
bort och person hamnar i
kölista. Vid ja bokas plats
och kontrakt skrivs.

3.3.2 Förmedla korttidsplatser
Vård- och boendeförmedlingen förmedlar korttidsplatser, vilket är en tillfällig
placering i väntan på att vårdtagare får komma hem eller till ett särskilt boende.
Efter bifallet bistånd skickar biståndshandläggaren en beställning till vård- och
boendeförmedlingen. Biståndshandläggare och vård- och boendeförmedlingen
har kontakt kring var placeringen ska bli och vård- och boendeförmedlingen
bokar i första hand plats på kommunalt korttidsboende.
När behovet inte kan uppfyllas av de kommunala korttidsboenden kan
placering ske på privat korttidsboende som omfattas av Malmö stads ramavtal.
Placering hos privat leverantör i enlighet med Kommunförbundet Skånes
ramavtal kan också ske när behovet inte kan uppfyllas av platser inom
kommunen eller Malmö stads ramavtal.
3.3.2

Handlingar som rör förmedling av korttidsplatser

Handlingstyper

Förvaring

Besked från
biståndshandläggare
Försättsblad och
utredning
Kölista/behovslista
Bokning av plats

Lifecare och Bosoko

Placeringsmeddelande

Papper

Lifecare/Procapita/
Bosoko

Gallring/
bevarande
Vid
inaktualitet

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Papper/Procapita

5 år/bevaras

Papper

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

25 │ Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden │ Arkivredovisning

Kommentar

Kölistan uppdateras
löpande.

3.3.3 Hantera lediga lägenheter på grund av dödsfall
Vid dödsfall skickar personal på särskilt boende (ofta sektionschef) en ifylld
digital blankett om att en lägenhet är ledig till vård- och boendeförmedlingen.
Hos vård- och boendeförmedlingen görs en notering i Lifecare om att
lägenheten är ledig. Biståndshandläggare meddelas även och uppgifterna
förmedlas vidare till avgiftshandläggare och avslut görs för att stoppa avgifter
för hyra och omvårdnad.
Ovanstående rutin gäller enbart särskilt boende inom Malmö stad eller inom
Malmö stads ramavtal. När det gäller boenden inom ramavtal för
Kommunförbundet Skåne meddelar chef/samordnare för boendet via telefon
eller mejl att ledig lägenhet finns och vård- och boendeförmedlingen registrerar
att lägenheten är ledig.
För kommunala boenden, boenden inom Malmö stads ramavtal och boenden
inom Kommunförbundet Skånes ramavtal där boendet ligger inom Malmös
geografiska gräns skriver vård- och boendeförmedlingen ut listor på lediga
lägenheter.
Nr 3.3.3

Handlingar som rör hantering av lediga lägenheter på grund av dödsfall

Handlingstyper

Förvaring

Meddelande från
särskilt boende om
ledig lägenhet

Elektroniskt

Avslut av
verkställighet

Gallring/
bevarande
Vid
inaktualitet

Sekretessreglering
Nej

Lifecare/Procapita

Vid
inaktualitet

26 kap. 1 §
OSL

Avbokning

Bosoko

Notering om ledig
lägenhet
Listor på lediga
lägenheter
Notering om ledig
lägenhet på grund
av dödsfall

Lifecare

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

26 kap. 1 §
OSL
Nej

Lifecare
Lifecare

Kommentar
Blankett skickas digitalt
från vårdboende till
Vård o Bo och
biståndshandläggare.
Avgiftshandläggare
stoppar hyra och
omvårdnadsavgift.
Gäller korttidsplatser och
görs av Vård o Bo.
Gäller särskilt boende.

Nej
Nej
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Gäller Kommunförbundet
Skåne.

4. Ordinärt boende
Avdelning för ordinärt boende ansvarar för insatser som utförs i brukarens
ordinära boende. Vilket stöd en brukare får är anpassat efter brukarens
individuella behov men det kan till exempel avse städning, inköp, måltider,
trygghetslarm eller personlig omvårdnad. Avdelningen ansvarar också för
korttidsboenden, hemsjukvård och rehabilitering.
4.1
Verkställa beslut om insatser i hemmet
Personer som har behov av stöd i vardagen kan ansöka om bistånd i form av
insatser i hemmet. Efter bifallen ansökan skickar biståndshandläggaren en
beställning med hjälp av Procapita. Varje brukare får en kontaktman som
ansvarar för att känna till brukarens behov och insatserna dokumenteras sedan
löpande i Lifecare.
4.1

Handlingar som rör insatser i hemmet

Handlingstyper

Förvaring

Beställning

Procapita/Lifecare

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Daganteckningar

Lifecare

5 år/bevaras

Genomförandeplan

Lifecare

5 år/bevaras

Nyckelkvittens

Papper

Avvikelserapport

Flexite

Gallras 6
månader
efter att
nyckeln är
återlämnad
Bevaras

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

Närvaro- och
frånvarorapport

Lifecare

5 år/bevaras

Uppgifter om
kontaktmannaskap
Levnadsberättelse

Lifecare

5 år/bevaras

Papper

Gallras efter
att brukaren
är avslutad

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
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Kommentar
Läggs i Procapita av
biståndshandläggare och
verkställs i Lifecare av
verksamheten.

Dokumenteras på
brukaren i Lifecare och
utgör underlag för
debitering.
Antecknas och
uppdateras fortlöpande.
En handling som sällan
förekommer inom
ordinärt boende men
som i så fall förvaras hos
brukaren. Om handlingen
finns bör detta noteras i
Lifecare.

4.2
Verkställa beslut om korttidsplacering
Brukare med ett omfattande omvårdnadsbehov som är svårt att tillgodose i det
ordinära boendet kan beviljas en tillfällig korttidsplacering. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillhandahåller fyra korttidsboenden med olika
verksamhetsinriktningar.
Efter att biståndshandläggare bifallit ansökan förmedlar vård- och
boendeförmedlingen en kortidsplacering. På boendet förekommer sedan olika
handlingstyper som rör brukaren.
4.2

Handlingar som rör korttidsplacering

Handlingstyper

Förvaring

Daganteckningar

Lifecare

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Genomförandeplan

Lifecare

5 år/bevaras

Närvaro- och
frånvarorapport

Lifecare

5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap 1§
OSL

Kommentar

Dokumenteras på
brukaren i Lifecare och
utgör underlag för
debitering.
Larmlogg
Utomstående
Gallras efter
26 kap. 1 §
Sektionschef kan
larmsystem
2 år
OSL
granska logg och skriva
ut lista. Uppgifter i
larmloggen kan
användas vid utredning
av avvikelser.
Fallrapport
Lifecare och
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
Anteckning görs i
Flexite, se kommentar
och bevaras* OSL
Lifecare och fallrapport
registreras i Flexite.
*Följer regelverk för personakter och avvikelserapporter. Personakter gallras efter 5 år, förutom akter
som tillhör brukare födda dag 5, 15 eller 25 som bevaras. Avvikelserapporter i Flexite bevaras.
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5. Särskilt boende
Särskilda boenden finns för de brukare som inte längre kan bo kvar hemma på
grund av att de har ett omfattande behov av vård och omsorg eller inte längre
känner sig trygga i hemmet. I Malmö finns vårdboenden och gruppboenden
där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
5.1
Verkställa beslut om särskilt boende och växelvård
Särskilt boende är ett eget boende med ett vanligt hyreskontrakt. Efter att
ansökan bifallits och vård- och boendeförmedlingen förmedlat lämpligt boende
anvisas brukaren till boendet. Därefter skrivs hyreskontrakt och brukaren
flyttar in. På boendet förekommer sedan olika handlingstyper som rör den
inflyttade brukaren. För växelvård är vård- och boendeförmedlingen inte
inblandad utan dessa ärenden hanteras av biståndshandläggaren.
5.1

Handlingar som rör särskilt boende och växelvård

Handlingstyper

Förvaring

Daganteckningar

Lifecare

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Genomförandeplan

Lifecare

5 år/bevaras

Levnadsberättelse

Papper

Gallras efter
att brukaren
är avslutad

Närvaro- och
frånvarorapport

Lifecare

5 år/bevaras

26 kap. 1 §
OSL

Nyckelkvittens

Papper

26 kap. 1 §
OSL

Larmlogg

Utomstående
larmsystem

Gallras 6
månader
efter att
nyckeln är
återlämnad
Gallras efter
2 år

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

Kommentar

En handling som förvaras
hos brukaren. Om
handlingen finns bör
detta noteras i Lifecare.
Dokumentaras på
brukaren i Lifecare, utgör
underlag för debitering.

26 kap. 1 §
OSL

Logg kan granskas och
skrivas ut. Uppgifter i
larmloggen kan
användas vid utredning
av avvikelser.
Fallrapport
Lifecare och
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
Antecknas i Lifecare och
Flexite, se kommentar
och bevaras* OSL
fallrapport registreras i
Flexite. Dokumenteras
även i kvalitetsregistret
Senior Alert.
Uppgifter om
Lifecare
5 år/bevaras
26 kap. 1 §
Antecknas och
kontaktmannaskap
OSL
uppdateras fortlöpande.
Redovisning av
Papper
Vid
26 kap. 1 §
Varje brukare har en
boendes privata
inaktualitet
OSL
egen kassabok i sitt
medel
eller 10 år**
värdeskåp.
*Följer regelverk för personakter och avvikelserapporter. Personakter gallras efter 5 år, förutom akter
som tillhör brukare födda dag 5, 15 eller 25 som bevaras. Avvikelserapporter i Flexite bevaras.
**Handlingen kan vanligtvis gallras när brukaren avslutas (vid inaktualitet). Gallringsfristen på 10 år gäller
endast när god man eller anhörig inte skriftligen godkänt de ekonomiska transaktionerna.
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5.2
Tillhandahålla mat
Under avdelning för särskilt boende organiseras storkök. Ett av dessa är
Mathildenborgs restaurang som tillagar omkring 1000 portioner per dag, varav
cirka 150 gäller specialkost som kräver läkarintyg. Kunderna finns bland äldre
som bor hemma, vårdboenden, Malmöbor över 65 år, anställda inom Malmö
stad och konferenskunder. Utöver Mathildenborg finns det större kök på
Rönnbäret, Husiegård, Blomstergården, Apelrosen och Soltofta, som
framförallt lagar mat åt brukare på respektive boende.
Nr 5.2

Handlingar som rör tillhandahållande av mat

Handlingstyper

Förvaring

Matsedel/meny

Platina

Beställning av mat

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

Papper i pärm

Vid
inaktualitet,
se
kommentar

Nej

Beställningslistor

Papper

Nej

Läkarintyg för
specialkost

Papper i pärm

Vid
inaktualitet,
se
kommentar
Vid
inaktualitet,
se
kommentar

Kontrollrapport
gällande hygien

Papper i pärm

Gallras efter
2 år

Nej

Servicerapport för
diskmaskin

Papper i pärm

Gallras efter
2 år

Nej

26 kap. 1 §
OSL
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Kommentar
Avser storkök. Varje
matsedel omfattar cirka
6-10 veckor. Skickas till
registrator 1-3 gånger per
år.
Beställningar inkommer
genom formulär på
intranätet, e-post eller i
gemensam mapp.
Uppgifter sammanställs,
skrivs ut och sparas i
pärm i 6 månader.
Beställningslistor sätts
upp i kök och ersätts
veckovis.
Skickas i sekretesskuvert
med internpost och
sparas i pärm på
kökschefens kontor. Intyg
ska gallras när brukaren
inte längre är aktuell.

6. Hälsa och förebyggande
Avsnittet samlar verksamheter som organisatoriskt tillhör avdelning för hälsa
och förebyggande.
6.1
Tillhandahålla dagverksamheter
Dagverksamheter erbjuder en trygg social plats med olika aktiviteter och
vänder sig främst till brukare med demenssjukdom som bor kvar i det egna
hemmet. Vid efterfrågan handlägger biståndshandläggaren ärendet och vid
bifall skickas sedan en beställning till dagverksamheten i Lifecare.
Undantagen är Club Cefalon och Rehabgruppen Fenix dit patienter kommer
via remiss från läkare. Club Cefalon vänder sig till personer som har en
diagnostiserad demenssjukdom och är under 66 år och Rehabgruppen Fenix
vänder sig till personer med en förvärvad eller av sjukdom orsakad hjärnskada.
6.1

Handlingar som rör dagverksamheter

Handlingstyper

Förvaring

Beställning

Procapita/Lifecare

Kölista

Lifecare

Remiss

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Papper/Procapita

Vid
inaktualitet
Bevaras

26 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

Journalanteckningar
Välbefinnandeplan

Procapita

Bevaras

Procapita

Bevaras

Genomförandeplan

Lifecare

5 år/bevaras

Samtyckesblankett

Papper

Gallras efter
5 år

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

Journalhandlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.
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Kommentar
Läggs i Procapita av
biståndshandläggare och
verkställs i Lifecare av
verksamheten.

Avser Club Cefalon och
Rehabgruppen Fenix.
Inkommer från extern
vårdgivare.
Avser Club Cefalon och
Rehabgruppen Fenix.
Avser Club Cefalon.

Till exempel för
publicering av foton.
Förvaras i pärm hos
dagverksamheten.

6.2

Tillhandahålla avlösare, ledsagare och
kontaktpersoner
Den som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning av personal för att
fritt kunna disponera tid till egna aktiviteter. En äldre person eller någon med
fysisk funktionsnedsättning eller somatisk sjukdom som behöver hjälp med att
delta i aktiviteter utanför hemmet kan beviljas ledsagning. Samma målgruper
kan beviljas kontaktperson om de behöver stöd i hemmet för att bryta isolering
eller förmedla kontakt med myndigheter.
6.2

Handlingar som rör avlösare, ledsagare och kontaktpersoner

Handlingstyper

Förvaring

Beställning

Procapita/Lifecare

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Daganteckningar

Lifecare

5 år/bevaras

Avvikelserapport

Flexite

Bevaras

Månadsredovisning
timmar

Lifecare

Gallras efter
2 år

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
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Kommentar
Läggs i Procapita av
biståndshandläggare och
verkställs i Lifecare av
verksamheten.

Månadsredovisning för
timmar redovisas i
Lifecare och original på
papper skickas till HRservice.

7. Hälso- och sjukvård
Nämnden erbjuder hälso- och sjukvård för brukare som bor i särskilt boende,
är kortidsplacerade, besöker dagverksamheter eller bor i ordinärt boende men
som inte kan ta sig till en vårdcentral.
Nämndens uppdrag som vårdgivare omfattar olika sjukvårdsinsatser, till
exempel medicinering, sårvård, rehabilitering och palliativ vård. I uppdraget
ingår också demensvård och förskrivning av medicintekniska produkter.
Särskilt om bevarande av patientjournaler
Vården av en patient dokumenteras i en patientjournal. En patientjournal
innehåller en eller flera journalhandlingar som rör samma patient och enligt
17 § i patientdatalagen ska en journalhandling bevaras minst tio år efter att sista
uppgiften förts in i handlingen. Då en patientjournal kan vara aktuell under
lång tid har det i Malmö stad beslutats att patientjournaler ska bevaras, detta
avser både journalhandlingar på papper och patientinformation i Procapita.
Vissa handlingar som rör en patient eller förvaras i en patientjournal är
undantagna principen om bevarande och får gallras. Vilka handlingar som får
gallras framkommer av kolumnen för gallring/bevarande i avsnittets processer.
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7.1
Tillhandahålla kommunal hälso- och sjukvård
En patients kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården initieras ofta
av en remiss eller via en samordnad individuell plan. Beroende på vilken vård
som utförs förekommer sedan olika typer av journalhandlingar. Nedan
beskrivs vanligt förekommande handlingar som rör vården av en patient men
andra typer av journalhandlingar kan förekomma. I dessa fall är
patientdatalagens definition av en journalhandling vägledande för vad som ska
ingå i en patientjournal (1 kap. 3 §).
7.1

Handlingar som rör kommunal hälso- och sjukvård

Handlingstyper

Förvaring

Remiss

Papper/Procapita

Loggbok för
remisser

Papper

Ska gallras
efter 2 år, se
kommentar

Bekräftelse och
svar på remiss
Journalanteckningar
Journalkopior från
vårdgivare utanför
Malmö stad

Papper/Procapita

Bevaras

Procapita

Bevaras

Papper/Procapita

Bevaras

Journalkopior från
verksamheter i
Malmö stad

Papper

Vid
inaktualitet

25 kap. 1 §
OSL

Vårdplan och
åtgärdsplan
Sårvårdsjournal

Papper/Procapita

Bevaras

Papper/Procapita

Bevaras

Förbrukningsjournal för
narkotika
Signeringslista

Papper/Procapita

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

Papper

Läkemedelslista

Papper

Gallras efter
10 år, se
kommentar
Gallras efter
10 år, se
kommentar

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
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Kommentar
Även egenremisser och
internremisser.
Är inte en journalhandling
utan en bok som fylls i
fortlöpande och gallras 2
år efter att den är
fulltecknad.

Till exempel epikriser,
röntgensvar,
journalanteckningar och
laboratorielistor.
Avser journalkopior som
ursprungligen kommer
från verksamheter som
tillhör hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden eller
någon annan av Malmö
stads nämnder.

Gallras 10 år efter att
signeringslistan är
upprättad.
Avser utskrifter från
Pascal eller motsvarande
läkemedelslistor som
inkommer från andra
vårdgivare. Får gallras 10
år efter att handlingen
inkommit.

Samtycke

Papper/Procapita

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL

Tränings- och
behandlingsprogram

Papper/Procapita

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL

Beslutsstöd
(VISAM)

Papper

25 kap. 1 §
OSL

Underlag för
aktivitets- och
funktionsbedömning
Fotografier

Papper/Procapita

Vid
inaktualitet,
se
kommentar
Bevaras

Papper/Procapita

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL

Kan avse
samtyckesblankett eller
anteckning i Procapita.

Får gallras efter att
uppgifterna
dokumenterats i
Procapita.

25 kap. 1 §
OSL

Videofilmer

Elektroniskt, se
kommentar

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL

Handlingar rörande
förväntat dödsfall
Avbrottsplan

Papper/Procapita

Bevaras

Papper

Vid
inaktualitet

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

Journalhandlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.
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Fotografier på papper
läggs i patientens journal
och digitala fotografier
tillförs Procapita.
Format för digitala
fotografier ska
överensstämma med
Riksarkivets föreskrifter
(RA-FS 2009:2).
Videofilmer som bedöms
vara journalhandlingar
ska sparas tillsammans
med patientens digitala
journal, alternativt på en
säker server.

Utskrift från Procapita.
Förvaras i patientens
pappersjournal.

7.2
Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vid behov av att överlämna uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms
kunskap och kompetens hos utföraren. När delegering beslutats skickas en
utskrift till den delegerade som undertecknar. Den delegerade får originalet och
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal sparar en kopia.
7.2

Handlingar som rör delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Handlingstyper

Förvaring

Kunskapstest

Papper/e-lärande

Gallring/
bevarande
Vid
inaktualitet,
se
kommentar

Sekretessreglering
Nej

Delegering

Procapita

Bevaras

Nej

Underskriven
delegeringsblankett

Papper

Se
kommentar

Nej

Kommentar
Bedömning av kunskap
och kompetens. Får
gallras efter att ett nytt
test gjorts eller efter att
delegeringen avslutats.
Avser underlag och
beslut. Även omprövning
och återkallande.
Original lämnas till den
delegerade.
Legitimerad personal
sparar en kopia som får
gallras 3 år efter att
delegeringen avslutats.
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7.3
Kontrollera åtkomst och loggranskning
I Procapita och Nationell patientöversikt (NPÖ) skapas loggar över vem som
haft åtkomst till eller genomfört åtgärder med en patients uppgifter. Malmö
stad har en gemensam rutin för kontroll av åtkomst och loggranskning som är
tillämpbar vid systematiska stickprovskontroller, vid misstankar om obehörig
åtkomst och när en patient själv begär ut ett loggutdrag över vilken personal
som haft tillgång till patientens journal.
Nr 7.3

Handlingar som rör kontroll av åtkomst och loggranskning

Handlingstyper

Förvaring

Åtkomstloggar

Procapita och NPÖ

Försättsblad till
chef om
loggranskning
Granskningsprotokoll
Logglista med
loggrader
Begäran om
utlämnande av
loggutdrag från
patient

Papper

Papper
Papper
Papper/Platina och
Procapita, se
kommentar

Gallring/
bevarande
Gallras efter
5 år
Vid
inaktualitet

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
OSL
Nej

Gallras efter
5 år*
Vid
inaktualitet*
Bevaras

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

Kommentar

Utskrift av granskade
åtkomstloggar.
Registreras i Platina
samt dokumenteras i
patientens journal.

Handlingar hanteras på
samma sätt som
9.8 Lämna ut
patientjournaler.
*När otillbörlig åtkomst konstateras ska granskningsprotokollet och logglistan med loggrader bevaras
med det ärende som då bildas.
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7.4
Förskriva hjälpmedel
Hjälpmedel ingår under begreppet medicintekniska produkter (MTP) och den
som har någon form av funktionsnedsättning kan kostnadsfritt få låna ett
hjälpmedel för att klara vardagen bättre.
Utsedd förskrivare ansvarar för förskrivningsprocessen och hjälpmedlet
beställs från hjälpmedelscentrum på funktionsstödsförvaltningen via IT-stödet
WebSesam.
7.4

Handlingar som rör förskrivning av hjälpmedel

Handlingstyper

Förvaring

Journalanteckningar

Procapita

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
OSL

Beslutstöd för
prioritering av
hjälpmedel
Beställning

Papper/Procapita

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL

WebSesam

Nej

Individuell
anvisning

Procapita

Vid
inaktualitet
Bevaras

Låneförbindelse

Papper

Se
kommentar

25 kap. 1 §
OSL

25 kap. 1 §
OSL

Journalhandlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.
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Kommentar
Omfattar bedömning,
riskanalys,
förskrivning/ordination
och uppföljning.

Blankett lämnas till
patient och innehållet
sammanfattas i
Procapita.
Får gallras efter att
produkten/hjälpmedlet
har återlämnats eller
efter 10 år.

7.5
Kontrollera och felanmäla medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter (MTP) delas in i medicinteknisk utrustning,
hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
Verksamheterna ansvarar för viss kontroll och rengöring av MTP som finns i
verksamheten. Reparation och kontroll utförs av hjälpmedelscentrum på
funktionsstödsförvaltningen för de flesta produkter, medan vissa produkter
kontrolleras och repareras av extern utförare enligt avtal.
7.5

Handlingar som rör kontroll och felanmälan av medicintekniska produkter

Handlingstyper

Förvaring

Anvisning för
kontroll av MTP

Papper

Åtgärdslista för
kontroll av MTP
Beställning av
reparation av MTP

Papper

Protokoll från
besiktning av
personlyft av
extern utförare
Register över
verksamhetens
medicintekniska
produkter

Papper

Papper/WebSesam

Papper

Gallring/
bevarande
Se
kommentar

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
OSL

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet,
se
kommentar
Gallras efter
3 år

25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL

Bevaras

Nej

Kommentar
Förvaras i respektive
verksamhet. Lämnas till
patient och ingen kopia
sparas.
Förvaras i respektive
verksamhet.
Skickas till
hjälpmedelscentrum och
gallras där vid
inaktualitet.

Nej

39 │ Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden │ Arkivredovisning

Avser egna inköp och
inte MTP som hyrs av
eller köps in från
hjälpmedelscentrum.

8. Samverka med sluten och öppen hälso- och
sjukvård
Socialnämnder samverkar med den landstingsfinansierade hälso- och
sjukvården när en enskild har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och sociala
insatser. Bestämmelser om samverkan och fördelning av ansvar finns i både
hälso- och sjukvårdslagen (4 §, 16 kap) och socialtjänstlagen (7 §, 2 kap).
Därutöver styr lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård hur kommuner och landsting tillsammans ska främja en god vård och
en socialtjänst av god kvalitet för en enskild efter utskrivning från
slutenvården.
Särskilt om avsnittets processer
Avsnittet innehåller en process som rör informationsöverföring i samband med
utskrivning från sluten vård (SVU) och en process som rör samordnad
individuella plan (SIP). Ofta genomförs en SIP i samband med en utskrivning
men processerna har delats upp eftersom en SIP också kan initieras vid andra
tillfällen.
Avsnittets tredje process rör samordnad vårdplanering. Denna verksamhet
upphör 2018-01-01 men finns kvar för att reglera hur handlingar från
processen ska hanteras.
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8.1
Samverka vid utskrivning från sluten vård (SVU)
När en patient skrivs in hos slutenvården och behandlande läkare bedömer att
patienten kan behöva insatser från socialtjänsten eller den kommunala hälsooch sjukvården efter utskrivning skickas ett inskrivningsmeddelande till berörd
enhet hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, som sedan påbörjar en
planering av nödvändiga insatser.
Inskrivningsmeddelandet skickas genom IT-stödet Mina planer och innehåller
förutom bedömningen också nödvändiga personuppgifter och en beräknad
tidpunkt för när patienten ska skrivas ut. Därefter sker en kartläggning i Mina
planer där enheter från öppenvården också kan vara involverade.
När patienten ska skrivas ut skickas ett utskrivningsmeddelande. I samband
med utskrivningen överför slutenvården också nödvändig patientinformation
till berörd enhet hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
8.1

Handlingar som rör samverkan vid utskrivning från sluten vård (SVU)

Handlingstyper

Förvaring

Inskrivningsmeddelande

Mina planer

Gallring/
bevarande
*

Kartläggning

Mina planer

*

Utskrivningsmeddelande

Papper/Procapita

5år/bevaras
eller
bevaras**

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL

Kommentar

Skrivs ut från Mina planer
och sparas i
personakten och/eller
patientjournalen.
Journalkopior från
Papper/Procapita
Bevaras
25 kap. 1 §
Kan överföras från
vårdgivare utanför
OSL
slutenvården i samband
Malmö stad
med utskrivning och
tillförs i så fall
patientjournalen i Malmö
stad.
*I väntan på överenskommelse med Region Skåne sparas informationen i Mina planer.
**Följer regelverk för personakter eller patientjournaler. Personakter gallras efter 5 år (förutom akter som
tillhör brukare födda dag 5, 15 eller 25 som bevaras) och patientjournaler bevaras.
Journalhandlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.
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8.2
Upprätta samordnad individuell plan (SIP)
När en person har behov av insatser från både socialtjänsten och den
landstingsfinansierade hälso- och sjukvården upprättar hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillsammans med Region Skåne en samordnad
individuell plan. En SIP kan initieras av kommunen eller landstinget och
planen ska ge en helhetsbild av den enskildes situation, vilka insatser som
behövs och vilka delar respektive huvudman ansvarar för. Fastställda
åtgärdsplaner sparas slutligen i brukarens personakt eller patientjournal.
8.2

Handlingar som rör samordnad individuell plan (SIP)

Handlingstyper

Förvaring

Kallelse till möte

Mina planer

Gallring/
bevarande
*

Mötesdokumentation

Mina planer

*

Åtgärdsplan

Papper/Procapita

5år/bevaras
eller
bevaras**

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL
26 kap. 1 §
eller 25 kap.
1 § OSL

Kommentar

Kallas också för SIP.
Skrivs ut från Mina planer
och sparas i
personakten och/eller
patientjournalen.
*I väntan på överenskommelse med Region Skåne sparas informationen i Mina planer.
**Följer regelverk för personakter eller patientjournaler. Personakter gallras efter 5 år (förutom akter som
tillhör brukare födda dag 5, 15 eller 25 som bevaras) och patientjournaler bevaras.
Journalhandlingar på papper som skannats till Procapita får därefter gallras.

8.3
Hantera samordnad vårdplanering (SVPL)
Samordnad vårdplanering är en process som syftar till att tillsammans med
patienten samordna planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg då det
medicinska ansvaret överförs från en vårdgivare till en annan. Vårdplaneringen
ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård,
öppenvård och kommun ska ge brukaren i anslutning till utskrivning. Som stöd
för den samordnade vårdplaneringen används IT-stödet Mina planer.
8.3

Handlingar som rör samordnad vårdplanering (SVPL)

Handlingstyper

Förvaring

Gallring/
bevarande
*

SekretessKommentar
reglering
InskrivningsMina planer
25 kap. 1 §
handlingar
OSL
Kallelse till vårdMina planer
*
25 kap. 1 §
planeringsmöte
OSL
Vårdplan/
Papper/Procapita
Bevaras
25 kap. 1 §
Skrivs ut från Mina planer
rehabiliteringsplan
OSL
och tillförs journalen
UtskrivningsPapper/Procapita
Bevaras
25 kap. 1 §
Skrivs ut från Mina planer
handlingar
OSL
och tillförs journalen.
*I väntan på överenskommelse med Region Skåne sparas informationen i Mina planer.
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9. Kvalitetssäkra och utöva tillsyn
Knutet till kommunala uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen bedrivs det inom nämnden ett systematiskt kvalitetsarbete. I
arbetet har tre utsedda roller ett särskilt ansvar för att se till att uppgifter utförs
korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) arbetar övergripande med kvalitets- och
patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet där de ser till att
patienter får en säker och ändamålsenlig vård. Socialt ansvarig samordnare
(SAS) har utifrån socialtjänstlagen ett motsvarande uppdrag som bland annat
involverar att utreda missförhållanden, utföra tillsyn och se till att kvalitet och
säkerhet upprätthålls vad gäller social dokumentation.
9.1
Rapportera och utreda avvikelser och klagomål
Malmö stad har ett ständigt pågående arbete med kvalitetsutveckling för
verksamheter inom vård och omsorg. Ett led i detta är att personalen
rapporterar avvikelser i ett IT-stöd som heter Flexite. I Flexite registreras också
klagomål och synpunkter från brukare, patienter och medborgare.
Efter att en avvikelserapport, ett klagomål eller en synpunkt registrerats i
Flexite sker en utredning där dokumentation som är väsentlig för ärendet
tillförs Flexite, vid avvikelser inom hälso- och sjukvården görs också en
riskanalys. En utredning resulterar sedan i ett åtgärdsförslag som slutligen
godkänns. Vid klagomål eller synpunkter skickas i vissa fall också ett svar till
den klagande.
9.1

Handlingar som rör avvikelser och klagomål

Handlingstyper

Förvaring

Avvikelserapport

Flexite

Gallring/
bevarande
Bevaras

Klagomål,
synpunkt*

Papper/Flexite

Bevaras

Skriftlig
redogörelse

Papper

Utredning

Flexite

Vid
inaktualitet,
se
kommentar
Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL

Kommentar

Kan inkomma från
formulär på Malmo.se,
telefon, e-post eller brev.
Uppgifter som utgör
underlag till utredningen
gallras vid inaktualitet.

25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL
Svar till klagande
Papper/Flexite
Bevaras
25 kap. 1 §
Kopia av svar på papper
eller 26 kap.
tillförs ärendet i Flexite.
1 § OSL kan
förekomma
*Klagomål och synpunkter som rör insatser för brukare eller patienter som är eller har varit aktuella för
nämnden ska i första hand läggas in i Flexite. Andra typer av allmänna klagomål och synpunkter
registreras i Platina.
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9.2

Anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)
Vårdgivare har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. MAS eller MAR gör en
internutredning och efter beslut om att göra en lex Maria-anmälan informeras
nämndens utskott och anmälan skickas till IVO. Lex Maria-anmälningar
föranleds ofta av interna eller externa avvikelserapporter.
9.2
Handlingstyper
Utredning/
åtgärdsplan

Skriftlig
redogörelse

Anmälan lex Maria

Bekräftelse från
IVO
Begäran om
komplettering

Handlingar som rör anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)
Förvaring
Gallring/
SekretessKommentar
bevarande
reglering
Platina
Bevaras
25 kap. 1 §
Innehåller förteckning
OSL
över bilagor, till exempel
kopia på rutiner och
journalutdrag.
Papper
Vid
25 kap. 1 §
Uppgifter som utgör
inaktualitet,
OSL
underlag till utredningen
se
gallras vid inaktualitet.
kommentar
Papper/Platina
Bevaras
25 kap. 1 §
Skickas till IVO digitalt.
OSL
Skrivs sedan ut och
registreras i Platina.
Papper/Platina
Bevaras
Nej
Papper/Platina

Bevaras

Beslut från IVO

Papper/Platina

Bevaras

Följebrev

Papper/Platina

Bevaras

25 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
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Kan förekomma om
beslut från IVO förmedlas
till patient med post.

9.3

Anmäla missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden inom socialtjänsten (lex Sarah)
Avser bestämmelser i socialtjänstlagen (14 kap. 3 §) som slår fast att anställda
genast ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för
missförhållanden inom socialtjänsten.
SAS begär in underlag för att sammanställa en utredning och fattar beslut på
delegation från nämnden. Ärenden där det bedöms föreligga allvarliga
missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden anmäls av
nämndens utskott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Avvikelserapporter förs in i Flexite men sedan läggs ärendet upp i Platina. Hela
ärendet får ett diarienummer och en akt i Platina och ärendet avidentifieras.
Alla avvikelserapporter förs in i Flexite av statistikskäl.
9.3
Handlingstyper
Rapport,
synpunkter,
klagomål,
information
Utredning med
bilagor

Handlingar som rör anmälan av missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden inom socialtjänsten (lex Sarah)
Förvaring
Gallring/
SekretessKommentar
bevarande
reglering
Papper/Flexite
Bevaras
26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
Platina/Flexite

Bevaras

Delegationsbeslut
Beslut från
utskottet
Anmälan till IVO

Platina
Platina

Bevaras
Bevaras

Platina

Bevaras

Begäran om
komplettering från
IVO
Beslut från IVO

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
Nej
Nej
26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma
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9.4
Hantera begäran om yttrande från förtroendenämnden
Förtroendenämnden hjälper patienter, brukare och anhöriga med den
information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i den kommunala
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
När en förfrågan inkommer från förtroendenämnden gör MAS, MAR eller
SAS en utredning och skickar sedan tillbaka ett yttrande till
förtroendenämnden.
9.4

Handlingar som rör begäran om yttrande från förtroendenämnden

Handlingstyper

Förvaring

Begäran om
yttrande

Papper/Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Utredning

Platina

Bevaras

Yttrande

Platina

Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma

46 │ Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden │ Arkivredovisning

Kommentar
Brev eller mejl.

9.5

Hantera underrättelse och begäran om handlingar från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Begäran om yttrande inkommer från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Efter utredning anmäler MAS, MAR
eller nämndens utskott till IVO. Därefter lämnar IVO förslag till ett beslut och
efter att ha fått in eventuella synpunkter utfärdas ett beslut.
9.5

Handlingar som rör begäran om yttrande från IVO

Handlingstyper

Förvaring

Underrättelse och
begäran om
handlingar

Papper/Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Meddelande om att
berörd personal
inte längre är
anställd
Skriftliga
redogörelser från
berörd personal

Platina

Bevaras

Platina

Bevaras

Utredning/
åtgärdsplan

Platina

Bevaras

Beslut från
utskottet
Yttrande

Platina

Bevaras

Platina

Bevaras

Förslag till beslut
från IVO

Papper/Platina

Bevaras

Synpunkter på
förslag

Papper/Platina

Bevaras

Beslut från IVO

Papper/Platina

Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
Nej

25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
Nej
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma
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Kommentar
Utskicket kan innehålla
separat skrivelse till
namngiven personal.
Skickas till IVO när
separat skrivelse till
namngiven personal inte
kan förmedlas.
Kan förekomma när IVO
anser att enskild
personal behöver
underrättas.
Innehåller förteckning
över bilagor, till exempel
kopia på rutiner och
journalutdrag.

Svar till IVO

9.6
Utföra egenkontroll vid uppföljningsansvar
Egenkontroll är en del i det systematiska förbättringsarbete som ska ske
kontinuerligt i varje verksamhet. Resultatet av egenkontrollen kan utgöra en del
av underlaget till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.
9.6

Handlingar som rör egenkontroll vid uppföljningsansvar

Handlingstyper

Förvaring

Granskningsunderlag
Kontrollresultat

Papper eller
elektroniskt
Stratsys/
Platina
Stratsys/
Platina

Rapport/
åtgärdsplan

Gallring/
bevarande
Vid
inaktualitet
Gallras efter
2 år
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

Kommentar

Nej
Nej

Dokumenteras i kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelsen.

9.7
Upprätta rutiner för hälsa, vård och omsorg
Inom respektive ansvarsområde upprättar SAS, MAS och MAR rutiner för hur
personal inom hälsa, vård och omsorg ska arbeta. Nya eller omarbetade rutiner
registreras i Platina och därefter publiceras en version på intranätet där berörda
medarbetare kan ta del av innehållet.
9.7

Handlingar som rör upprättande av rutiner för hälsa, vård och omsorg

Handlingstyper

Förvaring

Rutin

Platina*

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

Kommentar

Publiceras också en
kopia på intranätet som
avpubliceras när
innehållet inte längre är
aktuellt.
*Rutiner som gäller verksamheter i flera nämnder registreras hos varje berörd nämnd.
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9.8
Lämna ut patientjournaler
I sammanhanget omfattas patientjournaler inom den kommunala hälso- och
sjukvården. Vem som helst har rätt att begära ut en allmän handling men
journaler innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Därför krävs i regel
samtycke från patienten för att journalen ska lämnas ut till någon annan och
det görs alltid en menprövning innan beslut tas om en journal kan lämnas ut.
Inkommen begäran och andra handlingar som rör ärendet registreras i Platina
men uppgifter om utlämnandet dokumenteras också i Procapita. Beslut om att
inte lämna ut en handling eller uppgifter i en handling i en patientjournal är
delegerat till MAS/MAR. Vid avslag på begäran får den sökande information
om hur beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstol.
9.8

Handlingar som rör utlämnande av patientjournaler

Handlingstyper

Förvaring

Förfrågan/begäran

Papper/Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Samtycke/fullmakt

Papper/Platina

Bevaras

Följebrev vid
utlämnande
Avslag på
begäran med
besvärshänvisning
Begäran om
överklagbart beslut
Överklagbart beslut

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Kopia av
maskerade
handlingar

Papper/Platina

Bevaras

Anteckningar om
ärendet

Procapita

Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL
25 kap. 1 §
OSL kan
förekomma

25 kap. 1 §
OSL
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Kommentar

När vissa uppgifter i
handlingar är
sekretessbelagda och
har maskerats innan ett
utlämnande sparas en
kopia på de maskerade
handlingarna i Platina.
I andra fall sparas ingen
kopia på handlingar som
lämnats ut.
Uppgifter om begäran
och vad som lämnas ut
noteras i Procapita.

9.9
Lämna ut personakter
I sammanhanget omfattas personakter (brukarjournaler) som upprättas enligt
socialtjänstlagen. Vem som helst har rätt att begära ut en allmän handling men
personakter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Därför krävs i
regel samtycke från brukaren för att handlingarna ska lämnas ut till någon
annan och det görs alltid en menprövning innan beslut tas om en personakt
kan lämnas ut.
Inkommen begäran och andra handlingar som rör ärendet registreras i Platina
men uppgifter om utlämnandet dokumenteras också i Lifecare/Procapita.
Beslut om att inte lämna ut en handling eller uppgifter i en allmän handling
följer aktuell delegationsordning. Vid avslag på begäran ska den sökande få
information om hur beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstol.
9.9

Handlingar som rör utlämnande av personakter

Handlingstyper

Förvaring

Förfrågan/begäran

Papper/Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Samtycke/fullmakt

Papper/Platina

Bevaras

Följebrev vid
utlämnande
Avslag på
begäran med
besvärshänvisning
Begäran om
överklagbart beslut
Överklagbart beslut

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Papper/Platina

Bevaras

Kopia av
maskerade
handlingar

Papper/Platina

Bevaras

Anteckningar om
ärendet

Lifecare/Procapita

5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma

26 kap. 1 §
OSL
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Kommentar

När vissa uppgifter i
handlingar är
sekretessbelagda och
har maskerats innan ett
utlämnande sparas en
kopia på de maskerade
handlingarna i Platina.
I andra fall sparas ingen
kopia på handlingar som
lämnats ut.
Uppgifter om begäran
och vad som lämnas ut
noteras i
Lifecare/Procapita.

10.

Strategisk utveckling

Avsnittet samlar processer som organisatoriskt tillhör strategisk
utvecklingsavdelning.
10.1 Hantera larm
Malmö stads larmcentral har bland annat larmmottagning för trygghetslarm,
personlarm och inbrottslarm. Larmcentralen tillhandahåller också nödsändare
med eftersökfunktion, digital tillsyn inom hemtjänsten samt
kameraövervakning i Citytunneln, på stationer och utomhus på skolor under
nätter och helger. Behovet av trygghetslarm och digital tillsyn bedöms på
samma sätt som annat bistånd inom socialtjänsten. Personer som känner sig
otrygga i sitt arbete eller arbetar ensamma kan beviljas personlarm av sin
arbetsledare. Kameraövervakning görs från trafikrummet som alltid är
bemannat med minst fyra larmoperatörer som bevakar kamerabilderna.
Kommunteknik och andra installatörer initierar inkoppling av inbrottslarm för
byggnader som tillhör Malmö stad, till exempel skolor, boenden och muséer.
10.1

Handlingar som rör hantering av larm

Handlingstyper

Förvaring

Beviljat bistånd
samt avslutat
bistånd gällande
trygghetslarm
Beställning av
trygghetslarm
Avbeställning av
trygghetslarm
Beställning och
avbeställning av
tjänst (förutom
trygghetslarm och
inbrottslarm)
Larmrapporter från
personlarm

Lifecare/Procapita

Beställning,
avbeställning och
ändring av
inbrottslarm
Larmsystemsdokumentation och
larmrapporter
Larmrapporter från
inbrottslarm

Papper/Interview

Leveransinformation

Interview

Gallring/
bevarande
5 år/bevaras

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Kommentar

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
Nej

Sparas i pärm 3-6
månader.

Gallras 6
månader
efter
händelsen
Vid
inaktualitet

26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma

Gäller även falsklarm.
Handlingar som rör
incidenten hanteras av
berörd verksamhet.
Inkommer via internpost
eller krypterad mail och
skannas till Interview.

Interview

Vid
inaktualitet

Interview

Gallras 6
månader
efter
händelsen
Vid
inaktualitet

18 kap. 8 §
OSL kan
förkomma
18 kap. 8 §
OSL kan
förkomma

Papper/Procapita
Procapita/lokal server*
Lokal server*

Fleet-it och Interview

18 kap. 8 §
OSL

26 kap. 1 §
OSL för
trygghetslarm
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Mejl, telefon eller
beställningsformulär via
intranätet.

Avser inbrottslarm.

Gäller även falsklarm.
Handlingar som rör
incidenten hanteras av
berörd verksamhet.

GSM-lista

Lokal server*

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Nej

Åtgärdsplan (avtal
med kund)

Papper

Interna rutiner

Ecoweb**

Vid
inaktualitet
Bevaras

Nej

Redovisande
dokument

Ecoweb** och Platina,
se kommentar

Aktivering av
trygghetslarm
Inspelad dialog
från larm

Interview

Vid
inaktualitet
Se
kommentar

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL

Kamerabilder

Lokal server*

Se
kommentar

32 kap. 3 §
OSL kan
förekomma

Larmrapporter från
kamerabevakning

Sphinx och Milestone

26 kap. 1 §
OSL kan
förekomma

Serviceorder/
felanmälan

Papper/Carewin

Avvikelserapporter,
externa

Flexite

Gallras 6
månader
efter
händelsen
Vid
inaktualitet,
se
kommentar
Bevaras

Avvikelserapporter
och
förbättringsförslag,
interna
Händelseloggar
(alla larm)

Ecoweb**

Bevaras

Nej

Lokal server*

Vid
inaktualitet

Dagbok

Papper

26 kap. 1 §
OSL för
trygghetslarm
Nej

Interview

Nej

Nej

26 kap. 1 §
OSL

26 kap. 1 §
OSL

Serienummer och SIMkort.
Original hos ekonomiavdelningen, kopia i
pärm hos
Larmcentralen.

Till exempel protokoll
från ledningsgrupp och
APT, ska i vissa fall
även registreras i
Platina.
Hemtjänsten aktiverar
larmet.
Mindre allvarliga
incidenter gallras vid
inaktualitet. Allvarliga
incidenter, vilka utreds
vidare/rapporteras till
nämnd, ska bevaras.

Kamerabilder sparas i
högst 30 dagar. Ingen
lagring vid ”Digital
tillsyn”.
Gäller även falsklarm.
Handlingar som rör
incidenten hanteras av
berörd verksamhet.
Sparas i pärm 3-6
månader.

Som rör trygghetslarm,
nödsändare och digital
tillsyn.

Vid
Pärm i
inaktualitet
larmoperatörernas rum.
*Lokal server syftar i sammanhanget på ett eller flera av larmcentralens IT-stöd där informationen
sparas på en lokal server. På den lokala servern lagras information från följande system: Fleet-IT,
Milestone, Sphinx, Interview och Carewin.
**Ecoweb är larmcentralens kvalitetsledningssystem och dokumenthanteringssystem för styrande och
redovisande dokument.
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10.2

Genomföra kvalitets- och avtalsuppföljning av privata
boenden
Inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen sker kontinuerliga kvalitets- och
avtalsuppföljningar av privata leverantörer inom Malmö stads ramavtal för
särskilda boenden och korttidsplatser. Besök av verksamheterna kan ske både
oannonserat och som kontinuerligt återkommande annonserad uppföljning.
Nr 10.2

Handlingar som rör kvalitets- och avtalsuppföljning av privata boenden

Handlingstyper

Förvaring

Korrespondens av
betydelse för
uppföljningsärendet

Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma

Redovisade
handlingar enligt
avtal

Platina

Bevaras

25 kap. 1 §
eller 26 kap.
1 § OSL kan
förekomma

Rapport
Redovisade
handlingar enligt
rapport eller
löpande uppföljning

Papper/Platina
Platina

Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
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Kommentar
Till exempel
kommunikation med
verksamheter i Malmö
stad eller
förtroendenämnden och
externa
avvikelserapporter som
skickas för kännedom.
Till exempel
sammanställda
avvikelserapporter,
information om utredning
och anmälan enligt lex
Sarah och lex Maria,
verksamhetsförändring,
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.
Resultat av uppföljning.
Till exempel begärda
åtgärdsplaner, åtgärder,
handlingar.

10.3 Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt
Forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) syftar till att utveckla kvaliteten på
verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Ett forsknings- och
utvecklingsprojekt kan vara mer eller mindre omfattande och resultatet
sammanställs i ett FoU-dokument eller en FoU-rapport.
Anställda inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har också möjligheten
att med handledning från en FoU-koordinator göra en litteraturstudie inom sitt
arbetsområde. Arbetet som FoU-trainee resulterar bland annat i en FoUtraineeuppsats.
10.3

Handlingar som rör forsknings- och utvecklingsprojekt

Handlingstyper

Förvaring

Projekthandlingar

Platina

Primärmaterial

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

Elektroniskt eller
papper*

Gallras 10 år
efter avslutat
projekt**

FoU-dokument

Papper/Platina

Bevaras

24 kap. 3 §
OSL kan
förekomma
för personuppgifter
Nej

FoU-rapport

Papper/Platina

Bevaras

Nej

Kommentar
Avser handlingar som
innehåller uppgifter om
projektets styrning, syfte,
utförande och metod. Till
exempel ansökan,
direktiv, plan och
beskrivning.
Avser till exempel
enkäter, intervjuer,
registerutdrag och
observationer som ligger
till grund för resultatet.
Registreras i Platina. Vid
tryck bevaras 2
arkivexemplar av varje
trycksak.
Registreras i Platina. Vid
tryck bevaras 2
arkivexemplar av varje
trycksak.
Registreras i Platina.

FoUPlatina
Bevaras
Nej
traineeuppsats
*Förvaringen skiljer sig åt i olika projekt och avgörs utifrån hur materialet har samlats in och behandlats.
Materialet ska efter avslutat projekt förvaras projektvis och märkas med år för gallring.

**Gallringsfristen är inte tvingande. Om ansvarig för projektet bedömer att primärmaterialet har ett fortsatt
inomvetenskapligt värde eller värde för annat forskningsområde, är av stort vetenskapligt, kulturhistoriskt,
eller personhistoriskt värde, eller är av stort allmänt intresse får handlingarna istället bevaras.
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