Redovisning av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2018-03-11 om att bevilja medel för
insatser inom ovan nämnda områden. Denna redovisning avser de medel som beviljades i
enlighet med beslut i ärendet STK-2018-1288. Vid redovisning av hur beviljade medel förbrukats
ska denna mall användas.
Vid vilken nämnd har utvecklingsarbetet bedrivits?
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Utvecklingsarbetets namn
Forumteater Sexuell Hälsa
Utvecklingsarbetets måluppfyllelse
Utvecklingsarbetet har genomförts inom ramen för nedan nämndsmål samt de mål som finns i
strategi- och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad år 2010 – 2017.
Nämndsmål
 Hälsa-, vård, och omsorgsnämndens verksamheter ska främja lika rättigheter och
möjligheter, vara jämställda, jämlika och inkluderande. Resurserna ska fördelas likvärdigt
utifrån individuella behov och alla som berörs av förvaltningens insatser ska ges
diskrimineringsfritt stöd (nämndsmål 4).


I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska brukare, patienter och anhöriga
känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas, bemötas på ett
inkluderande och respektfullt sätt samt få stöd i att bryta ofrivillig ensamhet och isolering
(nämndsmål 5).

Strategi- och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad
 Strategin innehåller fem strategiska mål som fastslår Malmöbornas rätt till en god sexuell
hälsa. Visionen är att Malmöbornas sexuella hälsa ska vara god och fri från negativa
följder.


Utvecklingsarbetet har haft särskild koppling till strategi och handlingsprogrammet samt
den rapport som 2017 togs fram av projektet för god sexuell hälsa oavsett ålder -”Ja men
äldre har inte sex. Folk tänker så”. Det verksamhetsspecifika målet för Malmö stads
vård- och omsorgsverksamheter i strategin sätter yrkesverksammas kunskap i fokus. Det
vill säga, för att äldre Malmöbor ska kunna ha en god sexuell hälsa och en trygg sexualitet
fri från negativa följder, krävs det att yrkesverksamma inom vård och omsorg har
kunskap om sexualitet och sexuell hälsa.

Utvecklingsarbetets mål
 Målet med forumteatern var att genom inspiration och reflektion skapa en grund för
fortsatt arbete med att främja ett öppet och inkluderande klimat samt att öka
kunskapsnivån kring sexuell hälsa för äldre inom avdelningen för särskilt boende.
Under 15 tillfällen har 350 medarbetare deltagit i forumteater. Representerade yrkeskategorier är
främst undersköterskor och vårdbiträden men också sjuksköterskor, arbetsterapeuter,

sjukgymnaster, biståndshandläggare, sektionschefer, enhetschefer och stabsmedarbetare. Samtliga
deltagare har besvarat nedan redovisade enkät. Samtliga deltagare har haft möjlighet att lämna
förbättringsförslag som presenterats för sektionschefer som ett underlag i det fortsatta arbetet
framåt.
Resultat enkät

Absolut
Till viss del
Varken eller
Delvis inte
Inte alls
Hur har utvecklingsarbetet förankrats i den aktuella nämnden?
Beslut om genomförande av utvecklingsarbetet fattades av ledningen inom avdelningen för
särskilt boende, i samråd med representanter från förvaltningens arbete med sexuell hälsa. En
plan för genomförande togs fram och förankrades inom avdelningen samt med berörda
målgrupper inom andra avdelningar. Samtliga sektionschefer inom avdelningen har informerats
och affischer har satts upp i samtliga personalutrymmen. Löpande information om insatsen har
förekommit på förvaltningens intranät samt i sociala medier.
På vilket sätt har tidigare erfarenheter från arbetet med jämställdhet, antidiskriminering,
barnets rättigheter, nationella minoriteter använts i utvecklingsarbetet?
Utvecklingsarbetet har haft särskild koppling till strategi och handlingsprogrammet för sexuell
hälsa samt rapporten ”Ja men äldre har inte sex. Folk tänker så”. Samverkan har skett med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom representanter som tidigare arbetat med projekt
kring sexuell hälsa för äldre. Det finns sedan tidigare en arbetsgrupp för sexuell hälsa inom
förvaltningen som inkluderats i processen. Silviasystrar med en fördjupad kompetens inom

området sexuell hälsa har deltagit i framtagande av innehållet i forumteatern. Flera sektionschefer
har tidigare deltagit i utbildning och forumteater på temat sexuell hälsa. Dessa erfarenheter har
använts i arbetet.
Hur kommer nämnden att tillvarata de erfarenheter som gjorts i samband med
utvecklingsarbetet?
Sammanlagt genomfördes forumteater vid 15 tillfällen med medarbetare inom målgruppen. Det
fanns en bredd inom olika yrkeskategorier som arbetar brukarnära, såsom omvårdnadspersonal,
sjuksköterskor och biståndshandläggare. Samtliga deltagare har lämnat förslag på hur arbetet ska
fortsätta på den respektive arbetsplatsen. Insatsen avslutades med ett 16:e tillfälle riktat till
avdelningens chefer då reflektioner från övriga tillfällen presenterades och dialog kring det
fortsatta arbetet fördes.
Vilket är resultatet i förhållande till utvecklingsarbetes budget?
Samtliga sökta medel för utvecklingsarbetet har använts för att finansiera forumteatern.
Egeninsatsen har bestått av planering för genomförande, kommunikationsinsatser, utvärdering
samt medarbetares tid att delta i insatsen.

