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Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete har under året 2020 präglats av
den rådande covid-19-pandemin. Pandemin har i hög utsträckning påverkat det
dagliga arbetet och medarbetares och brukares vardag. Pandemin är i allra
högsta grad pågående. Skåne har under julhelgen haft högst antal smittade
sedan pandemins start vilket även har speglat antalet smittade i förvaltningen.
Pandemin har tvingat hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att genomgå
stora organisatoriska förändringar för att möjliggöra en hantering av
förvaltningens ordinarie uppdrag och mål parallellt med en effektiv hantering
av pandemin. Samtidigt har ordinarie verksamheter behövt anpassa sina
verksamheter till nya förhållanden. Det har exempelvis handlat om att vid
besöksförbud hitta nya sätt att involvera närstående till personer boende på
särskilt boende eller att socialt aktivera personer digitalt som inte längre kan
besöka förvaltningens mötesplatser.
Eftersom pandemin fortfarande pågår är det svårt att i dagsläget identifiera och
analysera långsiktiga effekter kopplat till pandemin. Långsiktiga hälsoeffekter
på brukare, patienter, närstående och medarbetare bör följas upp, för att
förvaltningen ska kunna vidta åtgärder för att tillgodose enskildas behov och
minimera effekterna i så lång utsträckning som möjligt. Även beslut som
förvaltningen fattat utifrån pandemin och arbete kopplat till detta bör följas
upp, för att vi som aktör ska kunna ta lärdom utifrån pandemin.
Förvaltningens hantering av pandemin har utifrån de förutsättningar och den
kunskap som vi har i dagsläget bedömts som god. Bedömningen bottnar i att
förvaltningen under rådande pandemi till största del har kunnat tillgodose
brukares och patienters behov. Förvaltningen har identifierat erfarenheter som
bidragit till en god hantering av pandemin:
 Närvarande ledarskap som skapar tydlighet, trygghet och tillit hos
medarbetare.
 En flexibel organisation som gemensamt utvecklar lösningar och
hanterar utmaningar.
 Medarbetares acceptans och följsamhet till nya rutiner och riktlinjer.
 Ett nära samarbete mellan chef och sjuksköterska i det
verksamhetsnära arbetet.
 Ett snabbt beslutsfattande och en förståelse i organisationen att
praktiska detaljer inte kunnat lösas i samma takt.
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Bakgrund
I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kunde smitta från
djur till människor och som fick namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).
Det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset är
covid-19. Smittspridningen av covid-19 har varit omfattande och blev snabbt
en global angelägenhet. World Health Organization (WHO) klassade i slutet på
januari covid-19 som ett internationellt hot mot hälsan och i början på mars
utlystes en pandemi.
Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder gällande
covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens studie om dödlighet kopplat till covid19 i Stockholms län framkom att i gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3
procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år. Då
majoriteten av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens målgrupp är över 70 år
har pandemin påverkat förvaltningens arbete i stor utsträckning under 2020.
Med stor sannolikhet kommer pandemin även att påverka förvaltningens
arbete under 2021. Organisationen har genomgått stora förändringar för att
klara av pandemin och dess effekt på förvaltningens brukare, närstående och
medarbetare.
Denna rapport innehåller en beskrivning av förvaltningens arbete under 2020
kopplat till covid-19. Rapporten har försökt att identifiera hur förvaltningens
beslut och arbete har påverkat förvaltningens brukare, patienter och
Malmöbor. Effekter av pandemin på brukares hälsa kommer först bli synliga
på längre sikt. Det är viktigt att effekter följs upp så snart det är möjligt, för att
identifiera åtgärder med syfte att minimera de negativa effekterna. Det gäller
både på individnivå och gruppnivå.

Malmö stad
Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har under pandemin
följt råd och anvisningar som lämnats av nationella och regionala myndigheter.
För att bromsa spridningen av covid-19 har åtgärder vidtagits inom stadens
organisation och verksamheter.
Malmö stads inriktning:
• vi skyddar riskgrupper från att drabbas av covid-19,
• vi motverkar spridningen av covid-19,
• vi säkerställer driften av stadens samhällsviktiga verksamheter.
I slutet på mars skapades en operativ anskaffningscentral (OAC) som har i
uppdrag att se till att verksamheterna i staden har den skyddsutrustning och det
skyddsmateriel som behövs för att begränsa smitta av covid-19. Det innebär att
OAC hanterar inköp och kontakt med leverantörer, lagerhållning, beställningar
inom staden och leveranser av materiel centralt för hela Malmö stad till stadens
verksamheter.
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen började i slutet av februari att arbeta fram tre olika scenarier för
hur smittspridningen skulle kunna komma att påverka förvaltningens
målgrupper och verksamheter.
Scenario 1
Fåtal smittade individer. Cirka 10–20 procent frånvaro hos förvaltningens
medarbetare.
Scenario 2
Flertalet smittade individer. Region Skåne har inte resurser att vårda samtliga
individer med behov av vård. Flertalet sjuka medarbetare, frånvaro 20–40
procent. Störning i normala samhällsfunktioner och strukturer.
Scenario 3
Många smittade individer. Region Skåne har inte resurser att vårda samtliga
individer med behov av vård. Många sjuka medarbetare, frånvaro mer än 50
procent. Stora störningar i normala samhällsfunktioner och strukturer.
Förvaltningsövergripande riskanalyser och riskbedömningar har genomförts
utifrån två perspektiv:
1. brukare, patient, anhörig, Malmöbo,
2. arbetsmiljö (medarbetare, chef och verksamhet).
Riskanalyserna gav en tydlig bild av vad förvaltningen behövde förbereda sig
på och vilka områden som behövde förstärkas för att klara av att ge en god
vård och omsorg, trots förändrade förutsättningar. Riskerna berörde bland
annat felaktigt användande av skyddsutrustning och brist på personal där
åtgärder exempelvis var att följa och informera om rutiner samt att följa eller ta
fram rutiner för minimipersonal samt att öka rekryteringen.
Vid hög personalfrånvara i verksamheterna har scenarierna aktualiserats. Det
har påverkat verksamheternas belastning och de har blivit tvungna att
prioritera i arbetet.1 Under hösten har förvaltningen även tagit fram åtgärder
inom olika riskområden som kan kopplas till scenarierna. En sådan åtgärd är
att handledning påbörjats ute i verksamheterna då viss oro hos medarbetare
identifierats bero på en osäkerhet kring hantering av skyddsutrustning.
Under våren 2021 kommer förvaltningen att följa upp och utvärdera de olika
scenarierna.
Antal smittade och avlidna
Sedan mitten av juni följer förvaltningen antal smittade av covid-19 genom
pinnstatistik som rapporteras dagligen från verksamheterna. Rapporteringen
visar att antalet smittade av covid-19 ökat markant i slutet på året, i likhet med
att samhällsspridningen i regionen ökat (diagram 1). Årets sista dag, den 31
december, hade förvaltningen totalt 119 patienter med covid-19, majoriteten
inom särskilt boende.

1

Verksamheterna ska i första hand kontakta andra grupper inom respektive enhet för att få
bemanningsstöd. I andra hand prioritera larm, hälso- och sjukvårdsinsatser, måltider och
toalettbesök.
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Diagram 1. Antal patienter med konstaterad covid-19 i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, juni-december 2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Utifrån att insamlingen kom igång när pandemin redan startat samt att det
finns risk för dubbelräkning vid pinnstatistik har förvaltningen även följt
Socialstyrelsens statistik angående smittade av covid-19. Den nationella
statistiken från Socialstyrelsen sträcker sig från pandemins start fram till den 11
januari 2021. Statistiken innefattar både privata och offentliga utförare, då
Socialstyrelsens statistik inte har kunskap om vilken utförare som utför
insatsen annat än i vilken kommun den enskilde är bosatt. Enligt
Socialstyrelsen har 1 814 bekräftats smittade av covid-19 som är 70 år och äldre
i Malmö (tabell 1). Av de med konstaterad smitta har 470 personer insatsen
särskilt boende, 351 personer insatsen hemtjänst och 993 personer har varken
insatsen särskilt boende eller hemtjänst. Totalt har 51 823 bekräftats smittade
av covid-19 som är 70 år och äldre i riket, varav 14 089 i särskilt boende och
10 871 med hemtjänst.
Tabell 1. Antal bekräftat smittade av covid-19 70 år och äldre, uppdelat
på typ av insats i Malmö, Skåne samt Riket, 1 jan 2020 - 11 jan 2021.
Särskilt
Hemtjänst Personer
Totalt
boende
utan insats
Malmö
470
351
993
1 814
Skåne
1 706
1 194
3 685
6 585
Riket
14 089
10 871
26 863
51 823
Källa: Socialstyrelsens statistik för bekräftat smittade och avlidna med covid-19, 70 år och
äldre.

I Malmö stad har totalt 219 personer avlidit med covid-19 som dödsorsak,
varav 112 personer med insatsen särskilt boende, 57 personer med hemtjänst
och 50 personer har varken haft insatsen särskilt boende eller hemtjänst (tabell
2). Uppgifterna innefattar både privata och offentliga utförare. Majoriteten av
de avlidna befinner sig inom särskilt boende, vilket speglar fördelningen inom
länet och riket. Totalt i riket har 9 198 personer avlidit i covid-19.
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Tabell 2. Antal avlidna i covid-19 enligt dödsorsaksintyg uppdelat på typ
av insats i Malmö, Skåne samt Riket, 1 jan 2020 - 11 jan 2021.
Särskilt
Hemtjänst Personer
Totalt
boende
utan insats
Malmö
112
57
50
219
Skåne
366
224
184
774
Riket
4 341
2 453
2 404
9 198
Källa: Socialstyrelsens statistik över antal avlidna i covid-19.

Förvaltningen följer det totala antalet personer som avlider i särskilt boende,
där det går att dela upp statistiken på egen och privat regi. Diagram 2 visar
antalet personer som avlidit oavsett orsak på de särskilda boenden som drivs i
förvaltningens egen regi. Under månaderna november och december syns en
liten ökning i antalet avlidna. Det totala antalet avlidna sett till hela året är dock
detsamma över de tre åren 2018, 2019 och 2020. Det är ingen förändring
mellan året 2020 jämfört med 2018 (+0,2%) och 2019 (-0,4%). Det betyder att
antalet personer som avlidit inte har ökat under året 2020 på de särskilda
boenden som drivs i egen regi.
Diagram 2. Antal avlidna oavsett orsak i särskilt boende i hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen, egen regi 2018-2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Diagram 3 visar antalet personer som avlidit oavsett orsak på de särskilda
boenden som drivs i privat regi. Även här syns en ökning under månaderna
november och december men även under september. Under året 2020 har det
totala antalet som avlidit ökat sett till hela året, jämfört med 2018 (+22%) och
2019 (+47%).
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Diagram 3. Antal avlidna oavsett orsak i särskilt boende i hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen, privat regi 2018-2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Anpassad ledningsstruktur
I mars 2020 inrättades en samordnare för arbetet gällande covid-19 i hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen. Samordnarens ansvar var att hålla ihop alla
frågor som gällde covid-19, vilket innefattar frågor så som samarbete med
Region Skåne och tillgång på skyddsutrustning. Samordnaren har haft nära
kontakt och avrapporterat till förvaltningsledningen samt varit direkt
underställd förvaltningsdirektören.
I början av juni inrättade förvaltningen en anpassad organisation och
ledningsstruktur för hanteringen av pandemin av covid-19. Den anpassade
organisationen avsåg att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbete inom
förvaltningen, där förvaltningens ordinarie uppdrag och mål kunde hanteras
parallellt med en effektiv hantering av pandemin. Den anpassade strukturen
avsåg skapa tydliga ledningsstrukturer och förväntningar på förvaltningens
olika delar och möjliggöra för förvaltningsledningen att i större utsträckning
hantera den ordinarie driften av verksamheter samt prioritera processer kring
förvaltningens fokusområden.
Operativ ledningsgrupp
Den anpassade ledningsstrukturen består av en operativ grupp underställd
förvaltningsledningen. Den operativa gruppen hanterar alla frågor rörande
pandemin av covid-19 och rapporterar till förvaltningens ledningsgrupp som
fattar de formella besluten. Gruppen ansvarar för att det finns rutiner och
riktlinjer som bidrar till en minskad smittspridning samt en säker vård för
Malmöbon. Under den operativa gruppen inrättades att antal arbetsgrupper
som rapporterar till den operativa gruppen. Arbetsgruppernas uppgift har varit
att på olika sätt anpassa och utveckla förvaltningens arbete för att möta de krav
som hanteringen av pandemin innebär. Som stöd till den operativa gruppen
inrättades även en analysfunktion.
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Bild 1. Karta över anpassad ledningsstruktur med anledning av covid-19

Analysgrupp kopplat till covid-19
En analysgrupp har i den anpassade ledningsstrukturen fått ett uppdrag att
göra analyser kring covid-19. Gruppen har i uppdrag att stödja den operativa
gruppen genom att:
 säkerställa utredning och analys inför beslut i förvaltningens anpassade
ledningsstruktur,
 säkerställa att det finns en lägesbild i förvaltningen,
 bidra till en ökad enhetlighet i förvaltningens analys- och
utvecklingsarbete,
 effektivare resursutnyttjande,
 ökat samarbete över avdelningsgränser.
Analysgruppen ska på uppdrag av operativa gruppen:
 utföra analyser utifrån ett helhetsperspektiv kring covid-19, exempelvis
analyser utifrån omvärldsbevakning, statistik och framgångsfaktorer,
 avgöra vilken statistik som ska följas kontinuerligt och sammanställa
den på ett pedagogiskt sätt,
 leverera och föredra analyser till operativa gruppen och
förvaltningsledningen med rekommendationer och förslag till åtgärder,
 inventera potentiella utmaningar, analysera och föreslå förbyggande
åtgärder.
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Rekrytering och bemanning
En arbetsgrupp för rekrytering och bemanning skapades i den anpassade
ledningsstrukturen med uppdrag att bevaka och vidta åtgärder gällande
bemanning i förvaltningen. Gruppen har på daglig basis bevakat förvaltningens
personalfrånvaro och vidtagit åtgärder för att säkra bemanningen i
förvaltningen. Bemanningen kan säkras genom omfördelning av resurser inom
förvaltningen eller genom att avropa resurser från andra förvaltningar samt
genom extern rekrytering. De två förstnämnda sker genom särskilda processer
framtagna i förvaltningen och i Malmö stad, som är samverkade med de
fackliga organisationerna.
Gruppen har även ett ansvar att hålla samman och kvalitetssäkra
introduktionsprocessen för nya medarbetare i förvaltningen. För att säkerställa
en kvalitativ och likvärdig introduktion finns en förvaltningsgemensam
introduktionsprocess som innefattar två delar:
1. Gemensam introduktion för samtlig nyanställd omvårdnadspersonal
som innefattar ett introduktionspaket genom tre digitala utbildningar
(elärandeplattformen Lärkan), fysisk utbildning i förflyttningskunskap,
utbildning i läkemedelshantering, samt fysisk utbildning i förflyttning
med personlyft.
2. Verksamhetsintegrerad och individuellt anpassad introduktion som
innefattar en individanpassad introduktion på arbetsplatsen.
Introduktionshandledare handleder den nya medarbetaren i enlighet
med Socialstyrelsens rekommendationer och verksamhetsspecifika
behov.
All information finns tillgänglig via intranätet Komin under ”introduktion för
omvårdnadspersonal i HVOF”.
Vid en personalfrånvaro på mellan 20–40 procent i flera sektioner aktiveras en
operativ grupp gällande bemanning. Gruppen består av enhetschefer HSL,
HR-enhetschef och tre administratörer som arbetar i stabsfunktion. Gruppen
bemanningsplanerar dagligen vid frånvaro och omfördelar vid behov resurser
mellan verksamheter.
Bemanning, frånvaro och rekrytering
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har medarbetare
med minsta symptom på smitta av covid-19 uppmanats att stanna hemma.
Förvaltningen förutspådde tidigt att pandemin skulle kunna generera hög
personalfrånvaro och i mars startades en intensiv rekryteringskampanj.
Förvaltningen anställer årligen cirka 1000 sommarvikarier för att ersätta
semesterledig omsorgspersonal. Våren 2020 omfattade sommarrekryteringen
även vikarier som kunde ersätta vid eventuell ökad sjukfrånvaro under covid19. Enligt en grov uppskattning från HR-avdelningen rör det sig om cirka 1020 procent fler medarbetare som förvaltningen rekryterat under 2020. För att
effektivisera rekryteringsprocessen och hinna bygga upp en vikariebank inför
en eventuell ökad sjukfrånvaro hanterade HR-avdelningen fler delar av
processen jämfört med tidigare år. Rekryteringen prioriterades framför övriga
områden och förvaltningen fick förstärkning genom resurser från andra HRavdelningar i Malmö stad och interna stabsresurser. Det möjliggjorde en snabb
och omfattande rekrytering. Förvaltningen genomförde en gemensam
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introduktionsinformation för nyrekryterade vikarier och under ett antal veckor
mellan mars och maj hölls introduktionsinformation två gånger per dag.
Förvaltningen har följt frånvaro och bemanning sedan pandemins start.
Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen var 1,6 procentenheter högre under 2020
jämfört med 2019, vilket kan vara en effekt av att förvaltningen följt
Folkhälsomyndighetens rekommendation att medarbetare ska stanna hemma
vid minsta symtom. Det nationella borttagandet av karensdagen vid
sjukfrånvaro bedöms också ha bidragit till hög följsamhet till de nationella och
lokala rekommendationerna. Bemanningen har trots ökning i sjukfrånvaro
bedömts vara i balans under perioden. Arbetsbelastning har dock ökat kopplat
till smittspårning och användandet av skyddsutrustning, vilket inte fullt ut har
kunnat matchas med förstärkta resurser. Trots detta har den omfattande
vikarierekryteringen i kombination med att brukare tackat nej till insatser
inneburit att kontinuiteten i princip har fortsatt varit på samma goda nivå som
innan pandemin.
Anpassad vård
En arbetsgrupp för anpassad vård ansågs nödvändig i den anpassade
ledningsstrukturen med uppdrag att arbeta med att anpassa vården och
omsorgen till rådande situation med covid-19. Arbetet har berört intern
anpassning i förvaltningen, både mellan avdelningar och fackliga parter.
Arbetet har även berört extern anpassning mot andra förvaltningar i Malmö
stad och Region Skåne. Gruppen rapporterar till den operativa gruppen som
fattar beslut eller bedömer vilka beslut som ska lyftas till förvaltningsledningen.
Exempel på frågor som gruppen arbetar med:
 Vidareutveckla covidteam eller kohortvård inklusive lägga förslag på att
skala upp och ner verksamhet efter bedömt behov.
 Ta ställning till och komma med förslag på eventuella andra arbetssätt
anpassade till covid-19.
 I dialog med Region Skåne ta fram och vidareutveckla gemensamma
rutiner och arbetssätt.
 I dialog med funktionsstödsförvaltningen vid behov ta fram och
vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt.
Gruppen kan självständigt fatta beslut i mindre frågor som rör enskild
verksamhet.
Covidteam och kohortvård
I början av maj inrättades ett särskilt covidteam som riktade sig till brukare
med misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänst och hemsjukvård.
Covidteamet utför service- och omsorgsinsatser samt hälso- och
sjukvårdsinsatser och arbetar tillsammans med Region Skåne i det mobila
vårdteamet. Covidteamet har inneburit att smittspridningen kunnat begränsas
då medarbetare som enbart arbetar med smittade brukare utför insatserna
under tiden brukaren är sjuk i covid-19.
Samtidigt upprättades även en kohortvård på Lundavägens korttidsboende.
Kohortvård innebär att särskilt avgränsad personal vårdar patienter som är i
behov av korttidsvård och är konstaterat smittade av covid-19. Behovet av att
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använda kohortvården på Lundavägen har varierat men behovet har varit som
störst under maj och under december. Under sommaren har det varit ett fåtal
eller inga patienter som haft behov av kohortvård på Lundavägen.
Pandemin innebar att beläggningen på korttiden sjönk från att under januari
ligga på 97 procent till att i mars vara 80 procent och fortsätta minska till
mitten av sommaren då beläggningen ökat något igen, se tabell 3.
Tabell 3. Beläggning på korttidsboende i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, 2020.
Månad
Beläggning
Januari
97 procent
Februari
93 procent
Mars
80 procent
April
66 procent
Maj
53 procent
Juni
45 procent
Juli
56 procent
Augusti
58 procent
September
58 procent
Oktober
61 procent
November
65 procent
December
72 procent
Beläggningen är beräknad utifrån möjliga antal platser. Utifrån den låga
beläggningen har cirka 20 platser på korttiden tagits ur drift under mars och
april. Att beläggningen sjunkit successivt under det första halvåret beror till
stor del på att färre patienter med behov av korttidsplats skrivits ut från
sjukhus samt att brukare inte efterfrågar insatsen korttidsboende på grund av
risken att smittas av covid-19. Den minskade beläggningen har möjliggjort att
förvaltningen kunnat omvandla Lundavägens korttidsboende till kohortvård.
Utvärdering av covidteamen
I oktober 2020 utvärderades organisationen covidteam. Teamen hade som
mest 13 patienter med pågående insatser. Fram till den 20 oktober har totalt 83
patienter befunnit sig inom teamet. Vårdtiden sträcker sig mellan 1–21 dagar,
med en genomsnittlig vårdtid på 10 dagar.
I teamen finns 24 medarbetare som består av undersköterskor och
vårdbiträden från förvaltningen. Vid låg beläggning/få insatser
stöttar covidteamet upp på kohortvården eller arbetar i sina ordinarie
hemtjänstgrupper. Två sjuksköterskor är knutna till teamen dagtid, övrig tid
ansvarar ordinarie sjuksköterska på respektive sektion. Enligt utvärderingen har
skyddsutrustning funnits att tillgå och upplevelsen hos medarbetare är att de
känt sig väl rustade. Medarbetarna har rapporterat att de mår bra i teamet och
att det finns en god sammanhållning, däremot upplevde några att det periodvis
fanns för lite arbetsuppgifter. De rapporterade även att det kunde vara trångt i
mötesrum och andra lokaler när hela teamet var på plats samt att det i vissa
situationer kunde vara svårt att hålla avstånd. I oktober valde flera medarbetare
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att lämna teamen på grund av det fanns en osäkerhet gällande om
organiseringen skulle fortgå.
Enligt överenskommelse med berörda fackliga organisationer finns en modell
för ersättning för dem som arbetar i covidteamen. Medarbetare som accepterar
en tidsbegränsad anställning inom covidteamet får en löneökning med 2000 kr.
Hälften av ökningen får medarbetaren behålla efter avslutad anställning i
covidteamet. Modellen inkluderar i nuläget sjuksköterskor och
undersköterskor.
Inledningsvis när covidteamen startades upp upplevde medarbetare en
osäkerhet kring flertalet processer, bland annat inskrivning i covidteamet i
anslutning till helg. Efter hand har flera processer blivit tydligare vilket
resulterat i en ökad upplevd trygghet hos vård- och omsorgspersonal. En
framgångsfaktor som utvärderingen identifierat är att det finns en kontinuitet i
sjuksköterskorna som är knutna till teamet.
Materialförsörjning
Under våren uppstod en global brist på utrustning gällande basal hygien och
skyddsutrustning. Det berodde dels på att efterfrågan var stor globalt samt att
problem uppstod vid transport av olika materiel. Det resulterade i att det inte
fanns materiel att beställa från förvaltningens ordinarie ramavtalsleverantörer.
Det fanns inte heller interna lager i den omfattning som behövdes för att
kunna använda den mängd skyddsutrustning som behövdes över tid. Därför
skapades en grupp med ansvar för att verksamheter inom förvaltningen i
största möjligaste mån skulle ha det materiel som behövdes gällande utrustning
för basal hygien och skyddsutrustning. Uppdraget avsåg endast det materiel
som var avgörande för att begränsa smittspridningen och som inte kunde
beställas från Malmö stads ramavtalsleverantörer genom befintliga beställningsoch leveransrutiner. Materiel som begränsar smittspridning kan delas in i tre
grupper: basal hygien, skyddsutrustning samt produkter för rengöring.
Basal hygien:
 plastförkläde utan ärm
 handskar
 handdesinfektion
Skyddsutrustning:
 plastförkläde med lång ärm
 handskar
 handdesinfektion
 munskydd klass II eller munskydd klass IIR
 andningsskydd FFP 2 eller FFP3
 visir eller skyddsglasögon
Produkter för rengöring:
 ytdesinfektion med tensider
 virkon (desinfektionsmedel).
Gruppen har haft ett operativt uppdrag som består av att samordna
beställningar och fördela materiel samt vid förekommande fall göra
prioriteringar av materiel. Gruppen har även haft ett strategiskt ansvar gällande
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arbetssätt, processer, beräkning av förbrukning samt analys av arbetet.
Gruppen har samarbetat med Malmö stads operativa anskaffningscentral
(OAC).
Hantering av skyddsutrustning
Förvaltningen har aldrig stått utan skyddsutrustning trots en tidigare rådande
global brist. Förvaltningens snabba agerande och fördelning av
skyddsutrustning bidrog till att rätt utrustning fanns att tillgå i verksamheterna.
På grund av bristen på skyddsutrustning och utrustning gällande basal hygien
inventerades befintligt materiel inom verksamheten. Verksamheter inom
särskilt boende ombads utifrån inventeringen att fördela materiel mellan
verksamheter utifrån behov. Det identifierades att det fanns en skillnad i hur
verksamheter inom särskilt boende och ordinärt boende lagerhöll materiel,
vissa verksamheter lagerhöll i större uträckning medan andra verksamheter
arbetade med mindre lager och mer frekventa beställningar.
För verksamheter inom ordinärt boende finns också ofta en begränsning i
lagerhållning utifrån att de inte har samma tillgång på förrådsutrymme som
verksamheter inom särskilt boende.
Vid pandemins start tog förvaltningen snabbt kontakt med nya leverantörer
och beställde materiel som sedan skickades ut till verksamheter där smitta av
covid-19 upptäcktes. I början beställdes och skickades allt materiel från
Kungsgatan 13, som agerade mellanhand mellan leverantörer och
förvaltningens verksamheter. Efter hand skapades en central hantering över
staden, OAC, som hanterade kontakt och inköp från leverantörer samt
lagerhållning. Förvaltningen är fortfarande tvungen att agera mellanhand
mellan OAC och förvaltningens verksamheter för att processen ska fungera.
I och med den akuta bristen på skyddsutrustning satte förvaltningen ihop kit
med skyddsutrustning som skickades ut till i första hand verksamheter inom
ordinärt boende. I en andra omgång skickades kit med skyddsutrustning även
till verksamheter inom avdelningarna myndighet och hälsa och förebyggande.
Kitten bestod av munskydd, visir och förkläde med lång ärm och syftade till att
öka känslan av trygghet hos medarbetare. Vid en misstänkt smitta av covid-19
och då medarbetaren av olika skäl ansågs sig behöva gå in i bostaden skulle
kitten användas. Sedan skulle covidteamet hantera vården och omsorgen om
brukaren. I de första omgångarna skickades cirka 1500 kit med
skyddsutrustning ut till verksamheterna. Under hösten skapades mer
permanenta packningsteam för kit inom mötesplatsernas verksamheter där
personal inte längre kan ta emot besök från brukare. Varje packningsteam
består av två personer som packar cirka 300 kit per dag och finns på tre olika
platser: Träffpunkten, Tuppen och i lokaler på Amiralsgatan 81.
Kommunikation
I början av pandemin var intresset stort från media som flera gånger dagligen
sökte kontakt med förvaltningen, både för intervjuer samt för utlämnande av
uppgifter kopplade till covid-19. Snabbt växte även behovet av nya rutiner,
riktlinjer, information och kommunikation där malmo.se/corona och
förvaltningens coronasidor på Komin blev navet. I den anpassade
15 │ Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Bilaga till årsanalys 2020 │ Beslut och händelseutveckling under 2020, covid-19

ledningsgruppen inrättades en arbetsgrupp för kommunikation med uppdraget
att stödja den operativa gruppen genom strategiskt kommunikationsstöd och
operativa kommunikationsinsatser samt fatta beslut om nödvändiga
kommunikationsinsatser. Till stöd har gruppen haft en referensgrupp som
består av tre utvalda verksamhetsrepresentanter samt förvaltningens
äldreombudsman/seniorrådgivare, tillika koordinator för coronainformationen.
En process togs fram för samordning av svar på frågor om covid-19 i syfte att
avlasta verksamheterna, se bild 2.
Bild 2. Karta över process om samordning av svar på frågor om covid-19

För intern och extern kommunikation har förvaltningens befintliga kanaler
använts, såsom intranätet Komin och digitala nyhetsbrevet till medarbetare,
malmo.se, Facebook och Twitter. Dessa har vid behov kompletterats med
exempelvis annonser i dagspress. Gruppen har även haft ansvar för att löpande
informera Malmö stads kontaktcenter om kommande kommunikationsinsatser.
Gruppen har fungerat som första ledet i kontakten med journalister, för att
sedan kunna guida journalister till lämplig person i operativa gruppen,
ledningsgruppen eller verksamheten. Gruppen har även besvarat insändare och
debattinlägg i dagspress med stöd av berörda chefer och sakkunniga.
Information och kommunikation
Förvaltningen har avsatt mycket tid och personella resurser avseende
informations- och kommunikationsinsatser. Att nå ut med rätt information och
budskap till medarbetare, fackliga företrädare, brukare, patienter, anhöriga och
Malmöbor har varit avgörande för att nå framgång i de rutiner och riktlinjer
som funnits sedan tidigare eller som tillkommit under covid-19. En extern
webbsida (malmo.se/corona) har upprättats med frågor & svar,
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rekommendationer, guider och tips för åldersgruppen 70 år och äldre. En
intern informationsportal riktad till medarbetare och chefer har upprättats på
intranätet Komin som samlar all information kopplat till covid-19. Kominsidorna genomgick nyligen en grundläggande omarbetning för att skapa en
tydligare struktur samt göra det lättare och snabbare att hitta rätt dokument.
Därtill har veckovisa digitala nyhetsbrev, med en summerande krönika från
förvaltningsdirektören, skickats till alla medarbetare via mejl och sms.
Nyhetsbrev har också skickats till nämndens ledamöter och ersättare.
Informationsbrev har skickats till brukare kring covid-19 för att brukarna ska
ha korrekt information om vad sjukdomen kan leda till och vad de kan göra
hemma för att bättre återhämta sig efter sjukdomen.
Ett stort antal trycksaker, informationsbrev, checklistor och filmer med
centrala budskap och nödvändig information har tagits fram. Flertalet har
översatts till arabiska, somaliska, engelska och lättläst svenska. Malmö stad och
förvaltningen har arbetat för att förenkla och visualisera information för att
skapa förståelse och hög grad av följsamhet till rutiner och processer. Flera
avlösande interna kampanjer har tagits fram med syfte att påminna och
motivera medarbetare att följa rutiner och riktlinjer.
Vårens omfattade sommarrekryteringen innebar en snabbare och mer
omfattande kommunikationsinsats än tidigare år. Insatsen innebar produktion
av film, annonsering i sociala medier, annonsering i tryckt press, proaktivt
pressarbete och kontakt med externa partners för att sprida
kommunikationsmaterial till potentiella sökande.
Den stora efterfrågan på information från media och allmänheten har genererat
pressträffar, presskontakter och kommunikation på sociala medier.
Förvaltningsdirektören har vid ett tillfälle även medverkat i
Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Samverkan och arbetsmiljö
För att säkerställa att arbetet inom den operativa gruppen sker i enlighet med
Malmö stads samverkansavtal skapades en grupp med ansvar för att samverka
frågor med anledning av covid-19. I detta ingår även att särskilt beakta
arbetsmiljöfrågor som är relaterade till covid-19.
Facklig samverkan
I inledningsskedet av pandemin av covid-19 identifierades behovet av snabb
och kontinuerlig information och förhandling av eventuella organisatoriska
förändringar samt behovet av kontinuerlig dialog med fackliga organisationer.
Skyddskommitté
I mars tillsattes ett tillfälligt extra förvaltningsråd tillika skyddskommitté som
fick sitt mandat och uppdrag av förvaltningens ordinarie förvaltningsråd. Sedan
våren har samverkan med skyddskommittén genomförts veckovis.
Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller
arbetstider med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a §. Under april månad inkom
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en sådan anmälan till förvaltningen som ledde till att förvaltningen och
fackförbundet Kommunal tog fram en handlingsplan. I handlingsplanen kom
parterna bland annat överens om att följa upp hur arbetsmiljöarbetet under
covid-19 hade fungerat under våren. Uppföljningen gjordes genom en enkät
som besvarades av sektionschefer och skyddsombud gemensamt. Enkätsvaren
visar att arbetsmiljöarbetet under covid-19 har fungerat väl i stora delar av
organisationen. Sektionschefer och skyddsombud i de flesta sektioner har
regelbunden dialog och riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön.

Anpassningar av verksamheten
Sedan pandemins start har ordinarie verksamhet behövs justeras för att
anpassas till rådande förhållanden. Följande kapitel berör de förändringar eller
justeringar ordinarie verksamhet har gjort sedan mars 2020.
Koordinator för frågor gällande covid-19
Sektionschefer och andra yrkeskategorier har under pandemin fått många
frågor angående covid-19. Frågorna har framför allt kommit från
anhöriga/närstående och anhörigföreningar men även övrig allmänhet och via
sociala medier. För att besvara frågorna på ett likartat sätt samt för att avlasta
verksamheterna i ett skede när de var tungt belastade, inrättades
en ny koordinatorfunktion för frågor gällande covid-19. Det möjliggjorde även
att på ett enklare sätt följa upp vilka frågor som varit återkommande.
Koordinatorfunktionen har bemannats av förvaltningens
seniorrådgivare/äldreombudsman samt närståendekoordinator.
Koordinatorfunktionen har tagit emot frågor kopplade till covid-19 av generell
karaktär och som bottnar i myndigheters direktiv och rekommendationer samt
förvaltningens egna övergripande rutiner och förhållningssätt. Frågorna
kommer framför allt från chefer och medborgare på sociala medier. Till sitt
stöd har koordinatorfunktionen haft en fast grupp med sakkunniga från
verksamhetsavdelningarna, samma personer som utgör referensgruppen för
arbetsgruppen inom kommunikation. Brukarspecifika och lokalt
verksamhetsanknutna frågor har besvarats av verksamheterna själva.
Besöksförbud
Ett nationellt besöksförbud på alla äldreboenden infördes genom en
regeringsförordning från och med 1 april. Redan två veckor tidigare valde
förvaltningen att tolka Folkhälsomyndighetens rekommendationer mycket
restriktivt och tillät inga besök på korttidsboende. Även på särskilt boende var
besök begränsade, även om besök inte kan förbjudas då särskilt boende utgör
den enskildes egna bostad. Besökare till brukare som vårdades i livets slutskede
undantogs från restriktionerna. Förhoppningsvis bidrog den restriktiva
tolkningen av rekommendationerna till att fördröja tiden ytterligare till dess att
de första brukarna konstaterades smittade på särskilda boenden i Malmö, vilket
skedde den 7 april.
Besöksförbudet har inneburit stora utmaningar för verksamheten, brukare och
närstående. Utebliven fysisk kontakt mellan närstående och brukare påverkar
livskvaliteten för båda grupperna. Gott kontaktmannaskap och en god
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kommunikation mellan närstående och verksamhet har varit särskilt viktigt för
att se till att brukare och närstående känner sig trygga med vården och
omsorgen som ges. Verksamheterna har fokuserat på att skapa goda
måltidssituationer då brukare haft behov av extra omsorg för att upprätthålla
aptit och näringsstatus. Besöksförbudet påverkar många och har lett till
frustration för brukare och närstående, något som verksamheten behövt
hantera parallellt med intensivt arbete för att förhindra smittspridning.
Förvaltningen har utvecklat nya lösningar vid in- och utflyttning från boenden
då närstående och brukare inte kunnat titta på lägenheterna fysiskt.
Besöksförbudet har skyndat på den digitala utvecklingen och numera görs
digitala visningar. Förvaltningen har också tillhandahållit surfplattor och
telefoner för att möjliggöra digitala möten mellan brukare och närstående.
Under sommaren har det installerats plexiglas för att möjliggöra möten
utomhus på samtliga boenden med undantag för ett boende där man istället
har möjliggjort säkra besök på en atriumgård. Samtliga önskade besök via
plexiglas har kunnat genomföras, ingen närstående har nekats besök.
Demenssjukdomar och syn- och hörselproblem medför däremot utmaningar
för att kunna göra besöken så bra som möjligt utan att riskera smittspridning.
Vid oro eller hörselnedsättning där besök via plexiglas inte ansetts möjligt har
verksamheter istället säkerställt säkra besök med avstånd eller exempelvis
besök via fönster där det varit möjligt. På grund av att verksamheter inte
dokumenterar besök till enskilda går det inte att uppskatta hur många besök
som genomförts under pandemin.
Hävning av besöksförbudet
Det nationella besöksförbudet som infördes i april hävdes av regeringen den
30 september 2020. Inför att besöksförbudet skulle tas bort tog förvaltningen
fram information i form av brev till brukare och närstående för att informera
om vikten av att samtliga övriga restriktioner fortfarande var aktuella, så som
vikten av att stanna hemma vid upplevelse av symtom av covid-19.
Förvaltningen tog även fram affischer, roll-up och bordstalare för att sprida
samma information inför besök på förvaltningens olika verksamheter.
Samtidigt togs interna rutiner och riktlinjer fram för att stödja verksamheten i
att skapa säkra besök. Uppfattningen är att de säkra besöken överlag fungerat
bra och att det funnits en god dialog mellan medarbetare och chef och
närstående. Då verksamheter inte för dokumentation om besök till enskilda går
det inte att uppskatta hur många besöks som gjorts efter hävningen av
besöksförbudet men många av de enskildas närstående tillhör också
riskgrupper vilket sannolikt påverkat besöksantalet.
Stängda dagverksamheter och mötesplatser
Dagverksamheterna stängdes i slutet av april och sedan dess har biståndet
istället utförts i hemmet genom social samvaro, hjälp med måltider,
promenader och avlastning för närstående. Det är en utmaning att bidra till
social stimulans, struktur och avlastning utifrån de nya förutsättningarna och
utifrån att många brukare och närstående inte vill ha hembesök på grund av
risk för smitta. Verksamheten konstaterar att stängningen påverkat både
brukare och närstående och med tiden upplever verksamheten att brukare har
ett ökat behov av vård och omsorg. Verksamheten håller kontakt med de som
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avsagt sig hjälp för att återkommande erbjuda stöd. Verksamheten upplever att
kontakten med närstående har förbättrats genom regelbundna samtal och
besök i hemmet. Detta har dock fått konsekvenser i form av fler ansökningar
om särskilt boende för de brukare som vanligtvis har dagverksamhet.
Tabell 4. Brukare inom förvaltningens dagverksamheter, juli och
november 2020.
Juli 2020
Nov 2020
Totalt antal brukare
169 personer
136 personer
Antal brukare som
54 personer (32%)
30 personer (22%)
tackat nej
Ej verkställda beslut
19 personer
45 personer
Förvaltningen har inte verkställt beslut om dagverksamhet under pandemin,
men planerade för att börja erbjuda nya brukare insatser i hemmet. På grund av
att samhällssmittan ökat under hösten har förvaltningen avvaktat att verkställa
nya beslut om dagverksamhet. Istället koncentreras dessa resurser på befintliga
brukare i dagsläget.
Rehabgruppen Fenix har fortsatt sin verksamhet för patienter. Hemträning
erbjuds för dem som avböjer besök på Fenix på grund av rädsla för att bli
smittad av covid-19. I nuläget har ingen avböjt.
Mötesplatserna stängdes i mitten på mars. Mellan mars och maj mottogs cirka
45 telefonsamtal per vecka, främst av mötesplatsernas regelbundna besökare.
Samtalen handlade till exempel om frågor och oro kring när och om
mötesplatserna öppnar, oro för sjukdom, känsla av ensamhet samt behov av att
prata en stund. Efterhand har samtalen minskat per vecka med ett genomsnitt
på 33 samtal i veckan (maj-juli) och 25 samtal i veckan (augusti-december).
Mötesplatserna har under stängning utvecklat aktiviteter på digitala plattformar
som hemsidan och Facebook, med fokus på bland annat träning och kultur.
Antalet följare på Facebook har ökat under året från 180 personer i april, 443
personer i september och 668 personer i december. Dessutom följer 271
personer inläggen på Instagram och 40 unika besökare per vecka besöker
hemsidan. Utmaningar under stängningen har varit att nå ut till de som inte har
tillgång till digitala insatser samt att skapa delaktighet i de digitala aktiviteterna.
För att nå de som inte har tillgång till digitala forum startade även sändningar
på lokal-tv, Malmö Mediakanal. Förvaltningen visade även årets Äldredag
genom kanalen med resultatet att många fler kunde ta del av den och även se
den i efterhand. Att synas på lokal-tv ger möjlighet till att skapa meningsfullhet
för den enskilde men fungerar också som en påminnelse om att mötesplatserna
finns kvar när pandemin är över. För kanalen finns ingen tittarstatistik men
inslagen visas i efterhand på Youtube och har mellan 30 och 200 visningar, där
ett inslag med dietist har haft flest visningar. Malmökanalen har fått positiv
respons på inslagen och några besökare har även hört av sig till mötesplatsens
personal och uttryckt sin uppskattning.
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När mötesplatserna stängde fick delar av personalgruppen utbildning inom
demenssjukdom och basal hygien och har under stängningen stöttat upp på
dagverksamheterna och deras insatser i hemmet.
Inställda eller pausade insatser
Smittspridningen och rädslan för smittspridningen av covid-19 har bidragit till
att brukare tackat nej till hjälp och stöd, trots att behov finns. Många brukare
har också avstått från att komma till korttidsboende eller flytta till särskilt
boende på grund av rädslan för att bli smittade. Det har inneburit att brukare
som egentligen har haft ett behov av tillsyn och omsorg dygnet runt har valt att
stanna kvar i ordinärt boende. Det har påverkat i vilken utsträckning den
enskildes behov har kunnat tillgodoses. Det har troligtvis även påverkat
närstående som vårdat och givit stöd till enskilda i hemmet under tiden. Under
pandemin har särskilda boenden och korttidsboenden infört intagningsstopp
vid konstaterad smitta av covid-19 vilket kan ha påverkat verkställighetstiden
på biståndsbeslut.
Antalet ansökningar om bistånd för andra typer av insatser såsom hemtjänst
har minskat något under året. En del brukare har valt att pausa hela eller delar
av sitt stöd och hjälp. Delvis har kompenserande insatser erbjudits, men dessa
har inte alltid tillgodosett den enskildes behov fullt ut. Närstående har fått ta
ett större ansvar när brukare med demenssjukdom vistas hemma. Innehållet i
insatsen ledsagning har utifrån rådande situation förändrats och medfört att
den enskilde inte alltid fått det som biståndet syftar till. Det kan till exempel
bero på inställda arrangemang eller rekommendationen om social distansering.
Anpassningar utifrån covid-19 har också inneburit att visst förebyggande
arbete pausats, till exempel trygghetsträffar, öppnandet av en ny mötesplats,
samarbete med föreningar, utbildningar, balansgrupper och balansskola.
Uppföljning av biståndsbeslut
Från och med införandet av besöksförbud har individuella uppföljningar av
biståndet på särskilt boende inte kunnat genomföras. För att i så hög
utsträckning som möjligt säkerställa att de enskilda brukarnas behov har
tillgodosetts, har extra dialoger med privata utförare på särskilda boenden
genomförts. Uppföljningar av bistånd inom ordinärt boende har till stor del
skett via telefon och de uppföljningar som har behövt genomföras hemma hos
brukaren har flyttats framåt i tiden. Brådskande besök har dock genomförts.
IT-fixare
Från slutet av mars sänktes tillfälligt åldern för IT-fixartjänster för att även
inkludera Malmöbor som är 70–74 år. Efterfrågan på de olika fixar-tjänsterna
har varit begränsad under våren men ökat under sommaren. Inledningsvis
genomfördes endast nödvändiga hembesök vilket ändrades då fallrisken ökade
genom att seniorer själva utförde arbeten som förvaltningens fixare brukar
utföra. För att minska risken för smitta har fixarna, likt andra verksamheter,
utbildats i basal hygien och haft kontakt innan besök för att stämma av att alla i
hushållet är symtomfria. Mellan perioden 1 januari till 15 december har ITfixare totalt utfört 764 besök, varav 57 besök är utförda hos målgruppen 70–74
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år. Statsbidrag har hjälpt till att finansiera IT-fixarverksamheten som har
kunnat anställa en extra medarbetare på heltid.
Uppsökande verksamhet och anhörigstöd
En anhörigtelefon upprättades i mars och under perioden mars-maj har
cirka fem samtal per vecka inkommit. Samtalen har främst berört oro för
smitta och ökad belastning för de som valde att inte ta emot hemtjänst på
grund av rädsla för smitta. Med tiden har antalet samtal minskat med ett
genomsnitt på 1,4 samtal per vecka (maj-juli) till 0,8 samtal per vecka (augustidecember). Samtal som går direkt till anhörigkonsulenterna ingår dock inte i
redovisningen. Närstående som sedan tidigare valt att själva ta hand om sina
äldre beskriver att pandemin inneburit en ökad belastning.
Anhörigkonsulenterna har haft samtal och gett stöd via telefon, för vissa yngre
närstående har de kunnat anpassa mötet och exempelvis genomfört samtal
utomhus.
Uppsökande verksamhet erbjuds till alla Malmöbor som inte har insatser det år
de fyller 80 år. Under 2020 har hembesöken ersatts med telefon. Det har varit
svårt att ersätta det personliga mötet med ett samtal via telefon och likaså att
genomföra checklista för fall. Många har tackat nej till samtalet och vill avvakta
till hembesöket kan genomföras. Detta medför att det sannolikt blir en
ansamling av uppsökande besök så snart detta är möjligt.
Arbetskläder
Förvaltningen har under längre tid arbetat för att införskaffa arbetskläder till
medarbetare i brukar- och patientnära yrken. Pandemin av covid-19 gjorde
frågan än mer angelägen och förvaltningen gjorde därför ett avrop på ett
befintligt ramavtal genom SKL Kommentus samt kom överens med Region
Skåne om att hyra arbetskläder från dem. Initialt fanns det inte tillräckligt stor
mängd av arbetskläder, dels på grund av att det var en stor beställning på kort
tid, dels att pandemin i sig försvårade leveranser. Prioritering av arbetskläder
har i första hand fördelats till medarbetare som arbetar med brukare och
patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, i andra hand till
medarbetare som utfört personlig omvårdnad och i tredje hand till medarbetare
som utför serviceinsatser. Bristen på arbetskläder har också kompenserats
genom utökad tvättfrekvens. Arbetskläderna har fyllts på kontinuerligt och i
december kom sista leveransen vilket betyder att förvaltningen nu har
tillräckligt med arbetskläder för att täcka behovet för alla medarbetar som
arbetar brukar- och patientnära.
Basala hygienrutiner
Verksamheterna har intensifierat sitt arbete för att förbättra följsamheten till
basal hygien och anpassat sitt arbete utifrån de förutsättningar som pandemin
inneburit, såsom att städa utifrån särskilda hygienrutiner, följa rutiner för
exempelvis skyddsutrustning vid vård av personer med misstänkt eller
konstaterad smitta. Ett stort arbete har lagts ner på att ta fram och sprida
information om basal hygien och skyddsutrustning, genom olika checklistor
och informativa filmer. Sektionschefer har genomgått utbildning med syfte att
ge en ökad kunskap i basal hygien och djupare förståelse för hur, när och
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varför skyddskläder och skyddsutrustning ska användas. Förvaltningen har
också lanserat appen ”Visible Care” som innehåller instruktionsfilmer som
beskriver olika moment i omvårdnadsarbetet. Appen finns tillgänglig för alla
medarbetare med en mobiltelefon. Senare under hösten påbörjades även ett
stort arbete med praktisk handledning gällande basala hygienrutiner för att
stärka medarbetarnas kompetens.
Förvaltningen genomför årligen mätningar angående verksamhetens följsamhet
till basala hygienrutiner och klädregler. Mätningarna utgår från en modell från
SKR och genomförs genom observationer av medarbetarnas följsamhet till åtta
grundläggande hygiensteg och klädregler.
Basala hygienrutiner:
• korrekt desinfektion av händerna före patientnära arbete,
• korrekt desinfektion av händerna efter patientnära arbete,
• korrekt användning av handskar vid kontakt eller risk för kontakt med
kroppsvätskor,
• korrekt användning av engångsförkläde av plast.
Klädregler:
• korrekt arbetsdräkt,
• fri från ringar, klockor, armband, bandage och stödskenor,
• naglar ska hållas korta samt fria från nagellack och konstgjort material,
• hår ska vara kort eller uppsatt.
Resultaten av mätningarna presenteras genom diagram 4-6, som visar hur stor
andel medarbetare som vid observationen följer samtliga fyra steg inom basala
hygien, samtliga fyra steg inom klädregler samt hur många som följer samtliga
åtta grundläggande steg.
Diagram 4. Andel medarbetare som uppfyller följsamheten till basala
hygienrutiner och klädregler inom ordinärt boende, 2019 samt tre
mättillfällen under 2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Inom ordinärt boende genomfördes 180 observationer i den senaste mätning
inom 18 sektioner. Deltagande sektioner var dels samma sektioner som deltagit
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i tidigare mätning samt nio extra sektioner. Diagram 4 visar andelen
medarbetare som uppfyller följsamheten till basala hygienrutiner samt
klädregler inom ordinärt boende. Diagrammet visar först en uppgång mellan
mättillfällena men sedan en nedgång vid det sista mättillfället. Varför resultaten
försämrats har förvaltningen inte kunskap om i dagsläget men inför den sista
mätningen utökades antalet deltagande sektioner, med syfte om att fler
sektioner skulle kunna få ett resultat. Steget korrekt desinfektion av händerna
före patientnära arbete är det steg där medarbetare oftast brister, vilket
påverkar hela resultatet på följsamhet till basala hygienrutiner.
Diagram 5. Andel medarbetare som uppfyller följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler inom korttidsboende, 2019 samt två
mättillfällen under 2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Inom verksamheten korttidsboende genomfördes i den senaste mätningen
totalt 50 observationer i samtliga sektioner. Andelen medarbetare som
uppfyller korrekt följsamhet till de fyra basala hygienrutinerna samt andelen
som uppfyller samtliga åtta steg inom basala hygienrutiner och klädregler är
identiska. Likt resultaten inom ordinärt boende är det steget korrekt
desinfektion av händerna före patientnära arbete som oftast brister.
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Diagram 6. Andel medarbetare som uppfyller följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler inom särskilt boende, 2019 samt två
mättillfällen under 2020.
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Källa: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad.

Inom verksamheten särskilt boende genomfördes mätningen vecka 11 inom 30
särskilda boenden med cirka 10 observationer inom varje boende. Den senaste
mätningen inkluderade samtliga 41 särskilda boenden med totalt 407
observationer. Inom verksamheten för särskilt boende syns en förbättring i
resultaten mellan mättillfällena angående följsamheten till basala hygienrutiner
samt följsamheten till samtliga åtta steg inom basala hygienrutiner och
klädregler. Resultaten på korrekt följsamhet till klädregler är konsekvent högt.
Förvaltningen har samarbetat med verksamheterna vårdhygien och smittskydd
inom Region Skåne, där förutsättningar för att förhindra smittspridning
identifierats. En förutsättning har varit ett närvarande ledarskap utifrån
möjligheten att förmedla nya och uppdaterade rutiner som upprättas under
pandemins gång. Genom ett närvarande ledarskap säkerställs att alla
medarbetare har kunskap om ny information och instruktioner utifrån
beslutade rutiner. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och operativa gruppen
har gjort verksamhetsbesök för att ge stöd till chefer och medarbetare samt
informera om och säkerställa följsamhet av basal hygien och användning av
skyddsutrustning. Utöver detta har särskilt APT-material tagits fram till
verksamheten för reflektion gällande basal hygien. Resultatet av mätningarna
ovan visar att basal hygien är en fråga som förvaltningen ständigt behöver
arbeta med och följa upp för att säkerställa att goda resultat bibehålls och att
mindre bra resultat förbättras.
Nya framtagna processer utifrån covid-19
Sedan pandemins start har förvaltningen tagit fram en stor mängd nya rutiner,
processer, checklistor och vägledningar. Samtliga har berört arbete på olika
nivåer utifrån covid-19 med syfte att förenkla och tydliggöra arbetssätt men
också för att bedriva ett likvärdigt och patientsäkert arbete med hänsyn till att
minska smittspridning inom våra verksamheter. Exempel på olika rutiner,
processer, checklistor och vägledningar som tagits fram:
 Process för provtagningsteam, covid-19
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Checklista för sektionschefer för att motverka spridning av covid-19
Checklista för visir ordbo och säbo
Rutin för daglig hantering av skyddsutrustning i hemtjänst vid covid-19
Tillfällig rutin för munskydd och visir på vårdpersonal som extra
smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter inom vård och
omsorg
 Provtagning för covid-19 vid överflyttning till särskilt boende från
korttidsboende och växelvård
 Informationsprocess vid misstänkt smitta hos patient i särskilt boende
 Checklista för sjuksköterskors information om misstänkt smitta covid19.
Samtliga rutiner, processer, checklistor och vägledningar har publicerats samlat
på intranätet Komin2 för medarbetare att kunna ta del av på ett snabbt och
lättillgängligt sätt.
Under hösten togs ett inriktningsbeslut om att inte ta fram fler nya rutiner,
processer, checklistor och vägledningar och istället fokusera på följsamheten
till befintliga. Beslutet baserade sig på att verksamheterna mottagit en stor
mängd ny information om nya arbetssätt sedan pandemins start. För att ge
verksamheterna möjlighet att implementera de nya arbetssätten och bedriva en
verksamhet av god kvalitet ansågs beslutet nödvändigt.
Tillfällig rutin för användande av munskydd och ansiktsvisir i allt
brukarnära arbete
Med anledning av en ökad samhällsspridning av covid-19 beslutades det i
oktober att munskydd ska användas av vård- och omsorgspersonal vid
oundviklig ansiktsnära vård eller omsorg av alla brukare och patienter. Med
oundviklig ansiktsnära menas vård eller omsorg inom en meter. Syftet med att
använda munskydd på vårdpersonal är att minimera risken för att symtomfri
personal smittar brukare eller patient. Rutinen gäller även när medarbetare
möts oundvikligt nära, exempelvis vid samkörning i bil. Då brukaren eller
patienten har konstaterad eller misstänkt covid-19 gäller istället ordinarie rutin
för skyddsutrustning. Genom den nya rutinen används enligt beräkningar 32
000 munskydd per dag i förvaltningen.
I december beslutades att munskyddet skulle kompletteras med ansiktsvisir för
att ytterligare minska risken för smitta vid oundviklig ansiktsnära vård och
omsorg.
Verksamhetsbesök utifrån följsamhet till rutiner
Under sensommaren beslutades att den operativa ledningsgruppen med stöd
av personal med särskilt relevant kompetens skulle besöka alla sektioner inom
ordinärt boende. Syftet var att stödja verksamheterna i ett effektivt arbete med
covid-19, för att minska eller helt hindra smittspridningen. Exempel är insatser
för att underlätta för personalen att hålla avstånd i grupplokaler och matsalar,
2

https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/coronasituationen
https://cityofmalmo.omniacloud.net/175-halsa-vard-och-omsorgsforvaltningen/coronavirusoch-covid-19-inom-halsa-vard-och-omsorg
26 │ Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Bilaga till årsanalys 2020 │ Beslut och händelseutveckling under 2020, covid-19

hur nyckeluthämtning kan organiseras och vad som gäller i trånga utrymmen så
som hissar etc. Om indikationer på att följsamheten till basala hygienrutiner
varit bristfällig har praktiska förändringar och dialog om vikten av följsamheten
genomförts. Verksamhetsbesöken utgick från ett stödmaterial i form av
checklistor, affischer, tejp för markering och information och repstolpar. Efter
att besöksförbudet hävts på särskilda boende har även vissa verksamhetsbesök
genomförts på samma sätt som inom ordinärt boende eller via
kommunikationsplattformen Microsoft Teams.
Totalt genomfördes 79 verksamhetsbesök inom ordinärt och särskilt boende
under perioden juni-oktober 2020. På grund av den ökande smittspridning
under hösten pausades verksamhetsbesöken. Utifrån verksamhetsbesöken har
förvaltningen identifierat att vissa lokaler för hemtjänstgrupper varit för små
för att kunna hålla den sociala distans som pandemin kräver. Därför har
personal omlokaliserats på olika sätt. Under verksamhetsbesöken har även
grupplokaler möblerats om, förråd flyttats för att göra plats för fler
omklädningsrum och skyddsutrustning har placerats ut strategiskt för att
påminna och förenkla för medarbetare att följa de basala hygienrutinerna.
Verksamhetsbesök har även skett på förvaltningens mötesplatser för att
förbereda för att verksamheten ska kunna genomföra säkra besök när
mötesplatserna öppnar.
Provtagning och provtagningsteam
Processen för smittspårning och provtagning utgår från rutiner från
verksamheterna vårdhygien och smittskydd inom Region Skåne. Enligt rutinen
förutsätter handläggning av provtagning inom äldreomsorgen samarbete
mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga, primärvården och
vårdhygien. Utifrån förvaltningens uppdrag om hälso- och sjukvårdsinsatser
upp till sjuksköterskenivå utför förvaltningen smittspårning kopplat till covid19 i förvaltningens verksamheter efter dialog med ansvarig läkare. Medicinskt
ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för kontakten mellan förvaltningens
verksamheter och regionens verksamheter inom smittskydd och vårdhygien.
Provtagning på brukare inom ordinärt och särskilt boende har generellt
hanterats av ordinarie ansvarig sjuksköterska eller av provtagningsteamet efter
ordination av läkare. Provtagningen har skett i nära samarbete med
utbrottsansvarig vårdcentral, som bistått med remisser och
provtagningsmaterial. I samband med att en brukare provtas har förvaltningen
tagit fram skriftlig information som lämnas till brukare. Informationen består
av varför de provtas samt om virussjukdomen covid-19 och finns på svenska,
engelska, somaliska och arabiska.
Under hösten har sjuksköterskeorganisationerna inom ordinärt och särskilt
boende blivit allt mer ansträngda på grund av det stora antalet smittspårningar
och provtagningar bland brukare och patienter. Därför inrättades i november
ett eget provtagningsteam inom förvaltningen bestående av sjuksköterskor från
stabsavdelningen i förvaltningen samt undersköterskor, arbetsterapeut,
sjukgymnast och sektionschefer från avdelningen för hälsa och förebyggande.
Teamet syftar till att snabba på smittspårningsarbetet bland brukare och
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patienter och i förlängningen bidra till en effektivare smittbekämpning inom
verksamheterna. Dessutom kan teamet avlasta ordinarie verksamheter så de
kan fokusera på sitt kärnuppdrag.

Inspektioner
Inspektionen för vård och omsorg med anledning av covid-19
Under våren genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en riktad
tillsynsinsats inom särskilda boenden och hemtjänst med anledning av den
pågående smittspridningen av covid-19. Syftet med tillsynen var bland annat att
sprida kunskap mellan verksamheter, för att bidra till en minskad
smittspridning. Tillsynen omfattade 490 särskilda boenden för äldre och 388
hemtjänstverksamheter i landets alla kommuner. Tillsynen omfattade både
privata och offentliga aktörer. Urvalet av verksamheter gjordes utifrån risk
(klagomål, anmälningar), geografi (för att nå alla kommuner), verksamhetstyp
samt driftsform (offentlig eller privat).
I slutet på maj hade IVO genomfört totalt 28 inspektioner i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter. I samtliga underrättelser om genomförd
inspektion konstaterar IVO: ”De uppgifter som framkommit vid intervjun
föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av verksamheten”.
Inspektionerna skedde genom telefonintervju med berörd sektionschef.
I juni genomförde IVO en tillsyn om medicinsk vård och behandling för äldre
som bor på särskilda boenden, vid två särskilda boenden i förvaltningen.
Tillsynen berörde både regionernas och kommunernas ansvar. I beslutet
angående tillsynen som rör förvaltningens ansvar konstaterar IVO att det inte
går att följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor
på särskilt boende pga. brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna.
Arbetsmiljöverket
Under 2020 har Arbetsmiljöverket genomfört drygt 20 tillsyner av
förvaltningens verksamhet. Tillsynerna har utgått från anmälningar enligt 3
kap. 3a § arbetsmiljölagen, som i förvaltningens fall inneburit att medarbetare
utsatts för smitta av covid-19. Arbetsmiljöverket har hittills avslutat samtliga
ärendet utan vidare åtgärd efter att ha fått tillgång till förvaltningens interna
utredningarna.

Samverkan
Region Skåne
Region Skåne är ytterst ansvarig huvudman för hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, med anledning av covid-19pandemin. Regionen har ansvaret för medicinsk vård och behandling till äldre
personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende
eller i ordinärt boende. Enligt smittskyddslagen 3 kap. 1 § har läkare en
skyldighet att provta en person som läkaren misstänker har en allmänfarlig eller
annan smittspårningspliktig sjukdom vilket innefattar covid-19. Om patienten
blir diagnostiserad med covid-19 ska läkaren genomföra en smittspårning.
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Läkaren kan dock överlämna den formella smittspårningen till annan person
med särskild kompetens.
Enligt en överenskommen rutin3 mellan Skånes kommuner och Region Skåne
har kommunen ansvar för provtagning av personer i särskilt boende,
korttidsboende samt personer i ordinärt boende med kommunal hälso- och
sjukvård. Malmö stad har även ansvar för provtagning gällande covid-19 på
brukare i ordinärt boende som har hemtjänstinsatser. Kommunen har i och
med utförandet av hemtjänst och hemsjukvård redan upparbetade strukturer
för att genomföra provtagning och minimera smittspridning.
Enligt Coronakommissionen har samverkan i många fall förbättrats under
pandemin genom att nya samverkansformer har utvecklats, till exempel genom
olika former av mobil verksamhet.4 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
och primärvården i Region Skåne skrev den 28 april 2020 ett samverkansavtal
avseende covidteam/mobilt vårdteam för covid-19 samt korttidsverksamhet
med kohortvård. Enligt samverkansavtalet ska covidteamen och kohortvården
ske i samverkan mellan de två aktörerna, där regionen ansvarar för läkarstöd
och en koordinator i form av en sjuksköterska dagtid och kommunen
bemannar med sjuksköterskor dygnet runt, rehabiliteringspersonal och
omsorgspersonal.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att samarbetet med Region
Skåne varit gott både innan och under pandemin. Förvaltningen har sedan flera
år tillbaka ett upparbetat samarbete med regionen. Utifrån hälso- och
sjukvårdsavtalet5 har kommunen och regionen gemensamt byggt upp vad som
startade med ett mobilt team 2013 och i dag är hela nio mobila team bestående
av olika professioner. Det har möjliggjort ett gott samarbete när det gäller att
bemanna covidteamet och kohortvården med olika professioner. Under
pandemin har olika processer och rutiner utarbetats för att hantera effekter av
pandemin på ett effektivt sätt. Det handlar framförallt om provtagning av både
brukare och personal och smittspårning, där samverkan mellan huvudmännen
är grundläggande.
Förvaltningen samverkar även med regionen vid vaccinering av förvaltningens
brukare och patienter samt i vissa fall personal. Under pandemin har brukare
och personal vaccinerats för säsongsinfluensan, vilket utfördes i början på
november. Inför 2021 förbereder förvaltningen tillsammans med Region Skåne
vaccineringen för covid-19. Den 23 december tog förvaltningen fram en plan
för hur vaccinering ska gå till tillsammans med Skånes kommuner och Region
Skåne. I enlighet med de nationella prioriteringsriktlinjerna börjar följande
grupper att vaccineras under vecka 53:
 Boende på särskilt boende för äldre enligt SoL.
3

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/rutin-forprovtagning-av-covid-kommun-och-primarvard-rev-201006.pdf
4https://www.regeringen.se/4af379/contentassets/a8e708fff5e84279bf11adbd0f78fcc1/sou_2
020_80_aldreomsorgen-under-pandemin.pdf
5 https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-ochavtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/avtal-om-ansvarsfordelning-och-utvecklingavseende-halso-och-sjukvarden-i-skane.pdf
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Personal på särskilt boende för äldre enligt SoL.
Patienter i ordinärt boende som erhåller kommunal hälso- och sjukvård
av sjuksköterska.
Hushållskontakter (anhöriga) till patienter i ordinärt boende som
erhåller kommunal hälso- och sjukvård av sjuksköterska.

Vaccinering mot covid-19 inleddes den 29 december på förvaltningens
särskilda boenden.
Under senare delen av 2020 publicerade Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) resultaten från en tillsyn av äldreomsorgen som pågått under pandemin.
Tillsynen genomfördes genom journalgranskningar. IVO kritiserade samtliga
regioner i Sverige för att inte tagit sitt fulla ansvar gällande vård och omsorg
för personer i särskilt boende för äldre.6 IVO identifierade ett antal brister i
Region Skånes vård gällande personer i särskilt boende:
 Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling
utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
 Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått
information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid
misstänkt eller konstaterad covid-19.
 Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har
inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19-pandemin
för äldre som bor på särskilt boende.
 Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på
särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19
pga. brister i primärvårdens patientjournaler.
Region Skåne ska under januari återrapportera åtgärder gällande bristerna till
IVO. IVO planerar att åter följa upp vården i särskilt boende för äldre genom
ytterligare journalgranskningar under våren 2021.
Generellt var samverkan gällande skyddsmateriel mellan regioner och
kommuner och statliga myndigheter och kommuner bristfällig i början av
pandemin. Flera smittskyddsläkare har senare uttalat sig om att kommunerna
glömdes bort som en aktör som utför hälso- och sjukvård vid förberedelserna
inför pandemin.7 Samtidigt var skyddsmateriel en brist hos samtliga aktörer.
Den kommunala hälso- och sjukvården har med tiden blivit allt mer
omfattande och avancerad. Den omfattar allt fler äldre med komplexa
vårdbehov och alltmer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser, bland annat
till följd av att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen och att de tekniska
möjligheterna att ge vård i hemmet har ökat.8 Därför behöver kommunerna
fortsätta påminna nationella och regionala aktörer om kommunernas ansvar
gällande hälso- och sjukvård. Samtidigt behöver kommunerna själva, även
6

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/tillsyn/nationell-tillsyn-avaldreomsorg/beslut/beslut-region-skane-2.pdf
7 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/smittskyddslakare-glomda-kommunerkan-ha-kostat-liv/
8 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-17.pdf
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Malmö stad, se över både sin kompetens och resursfördelning i förhållande till
uppdraget med allt mer komplexa hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet och
på särskilt boende för att kunna svara upp mot behovet i tillräcklig omfattning.
Fackliga organisationer
Förvaltningen har under covid-19-pandemin haft en kontinuerlig dialog med
fackliga organisationer. Det har inneburit att kontinuerligt informera om
händelseutvecklingen i förvaltningen och vid behov förhandla om eventuella
organisatoriska förändringar. Förvaltningen har samverkat på veckobasis
genom skyddskommittén.
Tillsammans med fackförbundet Kommunal har förvaltningen tagit fram en
handlingsplan för att följa arbetsmiljöarbetet under våren 2020. Uppföljningen
visade att arbetsmiljöarbetet under covid-19 har fungerat väl. Fackförbundet
har även bistått förvaltningen med att sprida information till sina medlemmar
om exempelvis vikten av att följa de basala hygienrutinerna.

Erfarenheter av covid-19
Sedan förvaltningens arbete gällande covid-19 påbörjades har ett stort fokus
varit att förbereda och rusta personal med information, materiel och annat stöd
till det brukar- och patientnära arbetet. Det har varit intensivt och
informationsflödet har varit stort. Medarbetare och chefer har ställts inför en
unik situation som de har varit tvungna att hantera dag för dag.
Covid-19-pandemin har varit och är fortfarande en utmaning för förvaltningen
som ställer stora krav på uthållighet och flexibilitet. Det gäller i förvaltningen
som helhet och inom respektive avdelning. Eftersom pandemin fortfarande
pågår är det för tidigt att utvärdera och dra slutsatser av arbetet i sin helhet.
Utifrån årets arbete och de erfarenheter som förvaltningen hittills erhållit kan
vissa reflektioner göras.
Flexibel organisation
Det har varit avgörande att förvaltningen varit handlingskraftig och därigenom
kunnat mobilisera för att säkra en fortsatt god vård och omsorg. Det indikerar
också att förvaltningen har en organisation, ledningsstruktur och krishantering
som kan möta oförutsedda händelser. Med en sammanhållen organisation och
ett förvaltningsgemensamt fokus finns en kraft att hantera utmaningar och
utveckla lösningar på relativt kort tid. Samarbete och förståelsen för varandras
uppgifter och villkor har ökat och gett förutsättningar att klara det
gemensamma uppdraget.
Närvarande ledarskap
En viktig lärdom är vikten av tydliga roller för att säkerställa att alla vet vem
som gör vad. En stor vinst för att möta oro hos medarbetare har varit
engagerat och närvarande ledarskap. Dagliga avstämningar med medarbetare
har skapat tydlighet, trygghet och tillit. Även fysiska besök från
kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har varit
betydelsefullt. Värdet i att informera och handleda på plats har visat sig ge stort
genomslag.
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Följsamhet till nya rutiner
Nya rutiner och riktlinjer, förändrade arbetssituationer, oro för sin egen och
andras hälsa, snabba beslut, isolering, kohortvård och begränsade
personalresurser har till viss del skapat trötthet och frustration i organisationen.
Men medarbetare och chefer har framför allt visat engagemang och
professionalitet. Chefer och medarbetare har snabbt kunnat ställa om när nya
rutiner och riktlinjer kommit. I förvaltningen har det också funnits en tydlighet
gällande vikten av att följa rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning.
Nära samarbete mellan chef och sjuksköterska
I det verksamhetsnära arbetet har ett nära samarbete mellan chef och
sjuksköterska varit en framgångsfaktor. Ansvarig sjuksköterskas engagemang
och stöd till undersköterskor och vårdbiträden har varit viktigt i användandet
av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Utifrån smitta och
smittspridning har det blivit tydligt att kunskaper inom hälso- och sjukvård
varit en fördel för att snabbt kunna ta till sig information om exempelvis
användning av skyddsutrustning och hantering av smitta för att minimera
spridning. Denna och flera andra lärdomar är något som förvaltningen behöver
ta med sig både i det fortsatta arbetet med pandemin och det generella
kvalitetsarbetet inom förvaltningen.
Snabbt beslutsfattande
Förvaltningen har haft ett effektivt beslutsfattande, då många beslut har varit
tvungna att fattas med kort varsel. Det har ibland medfört att praktiska detaljer
inte kunnat lösas i samma takt. Organisationen har lyckats hantera uppkomna
problem relativt snabbt.
Manuell inhämtning av uppgifter om verksamhet och medarbetare
Under pandemin har det blivit tydligt att det finns ett stort behov av att kunna
följa utvecklingen av antalet smittade totalt sett i hela förvaltningen på en
daglig basis. I dagsläget går det inte att hämta ut data om exempelvis antal
personer med en viss diagnos från de verksamhetssystem som förvaltningen
använder. Resultaten är att sjuksköterskor i förvaltningen varit tvungna att föra
manuell statistik som rapporterats in dagligen. Den manuella statistiken har inte
utgått från enskilda brukares personnummer utan bestått av daglig
pinnstatistik. Från pinnstatistiken har förvaltningen dag för dag har haft
kännedom om hur många brukare som varit smittade, smittfriförklarade eller
avlidna.
Frånvaron av egen statistik på individnivå har inneburit att det inte varit möjligt
att sammanställa vårdtid för olika grupper av brukare utifrån ålder, kön och
mängd av insatser eller skillnader i dödlighet utifrån dessa faktorer. Det är inte
heller möjligt att följa brukare som eventuellt återinsjuknar med manuell
pinnstatisk. Bristen på sammanställd verksamhetsstatistik från
verksamhetssystemet inom HSL har inneburit att legitimerad personal fått
ytterligare en administrativ uppgift under pandemin. Det har också
omöjliggjort uppföljning av förloppet av sjukdomen både på enskilda boenden
och inom förvaltningen som helhet. Behovet av kvalitetssäkrad statistik
gällande olika diagnoser och behov hos enskilda har synliggjorts under
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pandemin. Det är ett område som är i stort behov av utveckling för att
förvaltningen ska kunna planera och följa upp insatser på individ- och
gruppnivå. Det anses inte vara möjligt med den manuellt inrapporterade
pinnstatistiken som förvaltningen bedrivit under pandemin.
Snabbare processer
På grund av rådande pandemi har vissa processer blivit tvungna att snabbas
upp. Det gäller dels den process för arbetskläder som pågått under flera år,
men fördröjts av olika orsaker. Det gäller även hanteringen av möten och
föreläsningar digitalt. Under hösten och i takt med den ökande
smittspridningen har alla medarbetare som inte varit tvungna att vara fysiskt på
plats på kontoret arbetat hemifrån. Utifrån detta har vissa anpassningar av
exempelvis lokaler behövts göras för att bland annat kunna ha digitala
nämndsmöten.
Den generella upplevelsen hos medarbetare är att den sociala aspekten saknas
vid digitala möten men att möten ofta är effektiva och att det sänker trösklar
för att mötas trots exempelvis avstånd. De medarbetare som har haft
möjligheten att arbeta hemifrån har varit tvungna att hitta nya arbetssätt för att
de processer som förvaltningen genomgår årligen ska fullföljas. Det har
inneburit nya krav och utmaningar för både medarbetare och chefer. Den
sociala interaktionen, utbytet och nätverksbyggande som sker på plats har inte
varit möjlig i samma omfattning vid hemarbete. Utmaningarna har för chefer
bland annat handlat om att säkerställa arbetsmiljöansvaret som även gäller vid
hemarbete. För medarbete har det framförallt handlat om en otydligare
gränsdragning mellan arbete och fritid.
Oförberedda inför kris
Inträffandet av covid-19-pandemin synliggjorde att det svenska samhället var
mindre bra rustat för en kris, både på lokal, regional och nationell nivå. Även
om krisen inte påverkade leveranser av livsmedel nämnvärt så identifierades
eventuella problem med att livsmedelsaktörer inte var tvungna att ha en viss
lagerhållning och att medborgare inte heller hade det baslager av livsmedel som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar. För
pandemin och begräsningen av smittspridningen lagerhölls inte
skyddsutrustning i större mängder och den globala efterfrågan påverkade
leveranserna in i landet. Resultatet av pandemin är att diskussioner påbörjats
om att lagerhålla inför kommande eventuella kriser. I staden pågår en
diskussion om behovet ett centralt beredskapslager för skyddsutrustning.

Konsekvenser för äldre
Brukare och närståendes behov har inte kunnat tillgodoses fullt ut när insatser
stoppats eller genom att de själva tackat nej på grund av rädsla för att bli
smittade av covid-19. Pandemin har inneburit att vissa delar av
myndighetsutövningen har prioriterats ned till förmån för att minimera
smittspridning. Förvaltningen har därmed inte kunnat fullfölja hela sitt
ordinarie uppdrag vilket troligtvis påverkat den enskilde. Det har också
påverkat det sociala och motiverande arbetet som är en central del av
biståndshandläggarnas uppdrag, då det fysiska mötet inte längre varit möjligt.
Det finns en viss risk att behov förbises när ansökningar handläggs per telefon.
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Det personliga mötet är viktigt för att få en helhetsbild av den enskildes och
närståendes situation och behov.
Den minskade möjligheten till sociala sammanhang och gemenskap riskerar
också en ökad ofrivillig ensamhet, framför allt bland de Malmöbor som av
olika anledningar inte har tillgång till stöd, information och aktiviteter via
digitala plattformar.
I dagsläget finns inte lokal eller nationell kunskap om hur pandemin har
påverkat förvaltningens målgrupp på längre sikt. Effekter på fysisk och psykisk
hälsa kommer att kunna identifieras och följas upp längre fram i tiden.
Förvaltningen kommer med största sannolikhet att behöva kompensera för
sina uteblivna insatser, genom att enskilda och närstående har ett ökat behov
än tidigare.
Psykiska och fysiska konsekvenser av pandemin
Risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 ökar med åldern.
Under perioden mars till oktober 2020 hade Folkhälsomyndigheten särskilda
rekommendationer för personer som var 70 år och äldre. Erfarenheten visar att
rekommendationen varit betydelsefull och bidragit till att minska antalet fall av
covid-19 bland äldre. Samtidigt har rekommendationerna bidragit till sämre
psykisk hälsa för vissa grupper och kan på sikt även påverka den fysiska hälsan.
Folkhälsomyndigheten menar att det behövs mer internationell forskning på
psykisk och fysisk hälsa för personer 70 år och äldre under pandemin, för att
utreda konsekvenserna. Studier sammanställda av Folkhälsomyndigheten
menar att den fysiska isoleringen har bidragit till känslor av depression,
sömnsvårigheter och fysiska utmaningar hos gruppen 70 år och äldre. Dessa
studier är framförallt genomförda i länder som har haft åtgärder som i större
utsträckning orsakat en nedstängning av samhället. Till skillnad från andra
länder har utomhusvistelse rekommenderats för äldre personer i Sverige under
pandemin. För att beskriva konsekvenserna av pandemin för äldre i Sverige
behöver studier göras nationellt, eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan
olika länder.
Enligt Folkhälsomyndigheten visar undersökningar som Novus
beteendeundersökning samt enkäten Hälsorapport att oron för att bli allvarligt
sjuk i covid-19 är vanligare bland de som är 70 år och äldre än bland de som är
yngre. Enligt Hälsorapport uppger flertalet personer av de som är 70 år och
äldre att de är fysiskt aktiva och vistas utomhus, men att de saknar sina sociala
sammanhang. Upplevelsen av ensamhet är påtaglig och en av de som deltar i
undersökningen beskriver sin situation enligt följande:
”Få fysiska kontakter. Saknar barn och barnbarn, att få vara nära dem, kramas, prata
och skratta.” Kvinna, 82 år.
I undersökningens fritextsvar går det att utläsa att många har strategier som
hjälper dem att må bra under pandemin, strategier som har generella
hälsofrämjande effekter. Det handlar till exempel om att röra sig ute i naturen
och att hålla kontakt med nära och kära via telefon och digital teknik. Hur
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situationen upplevs och vilka konsekvenser den får kan bero på personliga
egenskaper, hälsa och sociala och materiella resurser. Det finns generella
skillnader mellan kvinnor och män, såsom att kvinnor känner sig mer ensamma
och har mer besvär av stress och sömnsvårigheter samt är mindre fysiskt aktiva
än män. Det finns även skillnader mellan ensamboende och sammanboende,
såsom att de som bor ensamma har mindre möjligheter att få hjälp och vistas
mindre utomhus än de som är sammanboende.
Äldre är en heterogen grupp
Folkhälsomyndigheten menar att personer 70 år och äldre är en heterogen
grupp med olika förutsättningar och resurser, vilket inte minst gäller i Malmö.
De som redan är socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta tycks ha en
större risk för negativa psykiska och fysiska konsekvenser till följd av
pandemin. Detta kan i sin tur leda till ökad ojämlikhet, samtidigt som dessa
grupper är svårare att nå med förebyggande arbete. Olika
seniororganisationerna menar att det digitala utanförskapet har blivit mer
framträdande och slagit hårdare mot gruppen som redan är utsatt, eftersom
man inte kan träffas fysiskt. Detta gäller inte minst utrikesfödda.9
Under pandemin har flera organisationer10 larmat om en ökning av våld i nära
relation, vilket kan vara en effekt av att personer isoleras i och med den sociala
distansering som varit en rekommendation från ansvariga myndigheter. På
grund av rädsla för smittrisken har enskilda i vissa fall tackat nej till
hemtjänstinsatser. Dagverksamheter har stängt och i vissa fall har inflyttning
till särskilda boenden fördröjts utifrån verksamhetens smittläge men även
utifrån enskildas rädsla att smittas av covid-19. För personer med
demenssjukdom och deras närstående kan det innebära en extra stor
belastning.11 Demenssjukdom kan påverka personers impulskontroll och
personlighet. Våld eller aggressivitet förekommer vid demenssjukdom och kan
ges uttryck både fysiskt och verbalt, vilket kan vara påfrestande för personen
själv men även för närstående.
Personer med kognitiv svikt som beviljats dagverksamhet besöker i vanliga fall
sina dagverksamheter mellan kl. 9.00 till 14.00 på dagen. När
dagverksamheterna stängde erbjöds personerna istället besök i hemmet.
Resultatet är att många blivit sämre i sin sjukdom, vilket tros bero på att
hembesöken inte tillgodosett den social stimulansen och strukturen på samma
sätt som timmarna på dagverksamheten.

Konsekvenser medarbetare
Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på medarbetarnas arbetsliv och
fritid under lång tid. Troligtvis kommer pandemin att fortsätta påverka
medarbetares tillvaro under året 2021 även om majoriteten av befolkningen får
möjlighet till vaccinering för covid-19 under våren och sommaren. Även om
9

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/k/konsekvenser-for-personer-70-ar-och-aldre-avsmittskyddsatgarder-mot-covid-19/?pub=81272
10 https://forte.se/nyhet/okning-av-vald-nara-relationer-som-en-foljd-av-coronapandemin/
11 https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/demenssjukdomar-hos-aldrepersoner/om-demenssjukdomar/
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covid-19 framförallt påverkar den fysiska hälsan, påverkar denna typ av
epidemier och pandemier även den psykiska hälsan. Utsattheten och ibland
oförmågan att kunna skydda sig från viruset i den omfattningen som den
enskilde individen hade önskat gör att påfrestningen ökar. Inom vård och
omsorg förekommer många situationer då medarbetare behöver vistas nära
varandra och nära brukare och patienter. Förvaltningen införde relativt snabbt
rutiner gällande både arbetskläder och olika typer av skyddsutrustning. För
medarbetare kan dock vetskapen om många dagliga möten med olika brukare
och patienter innebära en psykisk påfrestning, eftersom antalet och svårigheten
att i dessa möten hålla distans är avgörande för risken att smittas.
Enligt Coronakommissionens delbetänkande har chefer inom äldreomsorgen
ett genomsnitt på 60 medarbetare per chef.12 Enligt kommissionen är detta ett
strukturellt problem som förhindrar möjligheten att bedriva en vård och
omsorg av god kvalitet under en pandemi. Vidare anser utredningen att det
försvårar för ett närvarande och stödjande ledarskap. Inom avdelningarna för
särskilt boende och ordinärt boende i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
är genomsnittet 32 medarbetare per chef, vilket är väsentligt mycket lägre än
genomsnittet för riket. Förvaltningen anser att det engagerade och närvarande
ledarskapet har varit grunden i en god hantering av pandemins effekter.
Under året har det framkommit att personer kan vara smittade av covid-19
men vara asymtomatiska och därav inte har några symptom alls. Det gör att
personer ovetandes har kunnat föra smittan vidare till både kollegor, brukare
och patienter. Att pandemin har pågått under en längre tid samt ovissheten om
när den kommer att ta slut har troligen en påverkan på medarbetares psykiska
välmående och hälsa. Det kan finnas ett behov av krisstöd och samtalsstöd för
att bearbeta och hantera medarbetares upplevelser under året.

Slutsats
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har påverkats i stor
utsträckning av rådande pandemi. Medarbetare har utifrån sin egen och
brukare och patienters välbefinnande varit och är under stor press. Pandemin
är i allra högsta grad pågående vid skrivande av denna rapport. Därav går det
varken att utvärdera eller se effekter av pandemin. Inte heller av de beslut och
arbeten som förvaltningen, men även andra aktörer, genomfört under
pandemins gång. På längre sikt kommer effekterna kunna identifieras. I detta
skede är det av vikt att effekter på hälsan hos förvaltningens målgrupp
identifieras, för att förvaltningen ska kunna vidta åtgärder för att tillgodose
enskildas behov och minimera effekterna i så lång utsträckning som möjligt.
En slutsats som hela svenska samhället kan identifiera redan nu är att många
aktörer inte var beredda på den omfattande kris som pandemin skapat. Delvis
kan detta bero på att samhället inte varit utsatt för kriser av liknande karaktär
på flera decennier. Flera aktörer, inklusive Malmö stad och förvaltningen, har
till viss del redan nu och kommer när pandemin är över att dra lärdomar som
kommer att komma till nytta i eventuellt kommande pandemier eller kriser.
12https://www.regeringen.se/4af379/contentassets/a8e708fff5e84279bf11adbd0f78fcc1/sou_

2020_80_aldreomsorgen-under-pandemin.pdf
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Coronakommissionen som tillsattes under sommaren har i sin rapport dragit
slutsatsen att svensk äldreomsorg har strukturella brister. Det innebar enligt
kommissionen att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin
slog till. Utifrån kommissionens kritik, men även innan detta, har regeringen
vidtagit åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Hur detta
kommer att påverka äldreomsorgens strukturer kommer vi först att kunna se
på längre sikt.
Förvaltningens hantering av pandemin har utifrån de förutsättningar och den
kunskap som vi har i dagsläget bedömts som god. Bedömningen bottnar i att
förvaltningen under rådande pandemi har kunnat tillgodose brukares och
patienters behov i hög utsträckning.
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Bilaga 1. Beslut och händelseutveckling, logg
Kategorier: Beslut, händelse, information, samverkan.
Aktörer: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF),
Stadsbyggnadskontoret (SBK), Malmö stad, Region Skåne, Region Jönköping,
Folkhälsomyndigheten (FHM), Sveriges kommuner och regioner (SKR),
Arbetsmiljöverket (AMV), Sveriges regering, World Health Organization
(WHO), Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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Datum
19-12-31

Aktör
Folkrepubliken Kina

Kategori
Händelse

20-01-30

WHO

Beslut

20-01-31

Region Jönköping

Händelse

20-02-01

FHM

Beslut

20-02-24

Region Skåne

Händelse

20-03-02

HVOF

Beslut

20-03-02

HVOF

Beslut

20-03-03

Region Skåne

Händelse

20-03-05

Region Skåne

Information

20-03-09

HVOF

Beslut

20-03-09

HVOF

Beslut

20-03-09

HVOF

Beslut

20-03-09
20-03-09

HVOF
HVOF

Beslut
Samverkan

20-03-09

HVOF

Beslut

20-03-09

HVOF

Beslut

Aktivitet
Rapporterar ett okänt
virus i staden Wuhan till
WHO.
Covid-19 klassas som ett
internationellt hot mot
hälsan.
Första fallet av covid-19
upptäcks i Sverige.
Covid-19 klassas som en
samhällsfarlig sjukdom.
Första provtagning för
covid-19 genomförs.
Handlingsplan och
åtgärdsplan i samråd
med skyddskommittén.
Följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Första fallet av covid-19
konstateras i Skåne.
Instruktionsfilmer om
att tvätta händerna
spelas i kollektivtrafiken.
Förvaltningscentral
hantering av beställning
och hantering av
skyddsutrustning vid
smitta.
Instruktion framtagen
för användning av
skyddsutrustning.
PM till lokalvårdare i
verksamheterna om
extra åtgärder vid städ.
Chef i beredskap utökas.
Kontaktar Vårdhygien
om behov av en FAQ
till förvaltningens
sjuksköterskor.
Samordnare utses för
arbetet med pandemin i
förvaltningen.
Inrättar ingång till HR
för förvaltningens chefer
vid frågor som berör
arbetsgivaransvaret för
medarbetare kopplat till
covid-19.
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20-03-11
20-03-13

WHO
FHM

Beslut
Beslut

20-03-13
20-03-16

HVOF
HVOF

Beslut
Beslut

20-03-16

HVOF

Beslut

20-03-16

HVOF

Beslut

20-03-17

HVOF

Beslut

20-03-17

Malmö stad

Beslut

20-03-18

Malmö stad

Samverkan

20-03-18

Malmö stad

Samverkan

20-03-18

HVOF

Beslut

20-03-19

HVOF

20-03-19

Region Skåne

Beslut

20-03-20

HVOF

Beslut

20-03-20

HVOF

Beslut

20-03-20

HVOF

Beslut

Utlyser pandemi.
Byter fokus från att
stoppa smitta till att
arbeta för att minska
antalet smittade.
Anhörigtelefon inrättas.
Förvaltningens
ledningsgrupp utökar
sina möten till måndag,
onsdag och fredag.
HR får uppdraget att
följa förvaltningens
sjukfrånvaro, samt bygga
modell om bemanning
och beredskap.
Alla icke nödvändiga
möten avbokas tills
vidare.
Mötesplatserna stängs
tillfälligt.
Riktlinje kring möten
och tjänsteresor är
framtagen för staden.
Handsprit levereras från
andra förvaltningar till
HVOF.
Jobb Malmö syr upp
skyddsrockar till HVOF.
Besöksförbud införs på
korttidsboende,
restriktioner kring besök
införs på särskilt boende.
Film om basal hygien
släpps.
Tjänsten 1177 bemannas
upp.
Ny funktion inrättas
med syfte att koordinera
information och
kommunikation om
covid-19.
Facklig samverkan och
organisering, möte
skyddskommitté en gång
per vecka.
Tillfällig utökning av ITfixare för att ge IT-stöd i
brukares hem.
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20-03-20

HVOF

Beslut

20-03-23

HVOF

Beslut

20-03-25

HVON

Beslut

20-03-25

HVOF

Beslut

20-03-25

HVOF

Beslut

20-03-25

HVOF

Beslut

20-03-25

HVOF

Beslut

20-03-25

HVOF

Beslut

20-03-27

HVOF

Beslut

20-03-27
20-03-30

HVOF
HVOF

Beslut
Beslut

Mötesplatserna inrättar
telefonlinje.
Uppsökande verksamhet
går över till
telefonkontakt.
Förvaltningen utökar
med en extra MAS,
nämndbeslut.
Tillfälligt sänkt ålder från
70 år för tjänsten ITfixare, nämndbeslut.
Staben får utökat
uppdrag i syfte att bistå
ledningsgruppen med
fakta, underlag och
nulägesbild, förslag till
beslut för att underlätta
driften i verksamheterna.
Kit med
skyddsutrustning
placeras på
larmcentralen för
användning vid
misstänkt eller
konstaterad smitta.
Nytt inriktningsbeslut
kring semesterstopp,
som innebar en
restriktivitet vid
beviljande av semester
samt framskjutande av
datum för besked om
beslutad semester.
IT får i uppdrag att
säkerställa att det finns
teknik i mötesrum för
digitala möten.
Förvaltningen
sammanställer interna
och externa ”extra”
platser inom vård och
omsorg.
Scenario 2 uppdateras.
Extra resurs tillsätts
gällande hantering,
beställning och
prioritering av
skyddsmaterial.
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20-03-30

HVOF

Beslut

20-04-01

Sveriges regering

Beslut

20-04-01

SBK

Samverkan

20-04-01

HVOF

Beslut

20-04-01

HVOF

Beslut

20-04-01

HVOF

Beslut

20-04-03

HVOF

Beslut

20-04-03

HVOF

Beslut

20-04-03

HVOF

Information

20-04-03

HVOF

Beslut

20-04-06

HVOF

Beslut

20-04-07

HVOF

Händelse

20-04-08

HVOF

Beslut

MAS gör
verksamhetsbesök med
syfte att informera och
säkerställa att rätt
utrustning används vid
rätt tillfälle.
Nationellt besöksförbud
på särskilda boenden för
äldre.
Produktion av visir till
förvaltningen.
Anvisning om rengöring
av visir tas fram.
Infoblad till vårdtagare
utformas om covid-19.
Förvaltningsledning
utökas till två timmar tre
gånger i veckan.
Patienter över 70 år på
Fenix erbjuds
hemträning av
medarbetare från Fenix.
Avdelningen för
myndighet gör
uppföljningar via
telefon, hembesök görs
endast vid nödfall.
Affisch och vägledning
om besöksförbud
skickas ut till personal.
Förvaltningsledningen
tar fram en
beredskapslista inför
påsken.
Projektledare och
arbetsgrupper utses till
fyra nya uppdrag:
organisering av
sjuksköterskor,
covidteam, kohortvård
samt arbetskläder.
Uppdragen rapporteras
till förvaltningsledningen
den 9 april.
Första brukaren med
konstaterad covid-19.
Kontaktperson utses för
frågor gällande covid-19
från media.
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20-04-08

HVOF

Beslut

20-04-08

HVOF

Beslut

20-04-09

HVOF

Beslut

20-04-09

HVOF

Beslut

20-04-09

HVOF

Beslut

20-04-09

HVOF

Beslut

20-04-15

HVOF

Beslut

20-04-15

HVOF

Beslut

20-04-15

HVOF

Beslut

20-04-16

HVOF

Beslut

20-04-17

HVOF

Beslut

Strategiska
utvecklingsavdelningen
får i uppdrag att se över
basalhygien-utbildningen
för nyrekryterad
personal.
Inriktningsbeslut att
minska sociala kontakter
mellan personal genom
att häften av personalen
arbetar hemma
tillsvidare, där det är
möjligt. Möten
genomförs digitalt.
Extra kit med
skyddsutrustning
placeras även på
Kungsgatan 13.
Förslag organisering
sjuksköterskor vid
scenario 2 och 3
redovisas och godkänns.
Prioriteringsordningen
för hur arbetskläder ska
distribueras godkänns.
Skärpta städrutiner i
grupplokalerna för
hemtjänstpersonal.
Brukare med pausade
insatser kontaktas vid
närmandet av tre
månaders uppehåll.
Avdelningen för ordinärt
boende går upp i
stabsläge för att aktivera
covidteam och
kohortvård tillsammans
med HR.
Uppdrag att anpassa
Vårdhygiens rutin om
kohortvård till
kommunal verksamhet.
Första leverans av
arbetskläder till
förvaltningen.
Arbetsgrupp för
hantering och
inventering av
skyddsmaterial inrättas.
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20-04-17

HVOF

Beslut

20-04-17

HVOF

Beslut

20-04-17

HVOF

Beslut

20-04-20

HVOF

Beslut

20-04-20

HVOF

Beslut

20-04-21

HVOF

Beslut

20-04-22

HVOF

Beslut

20-04-22

HVOF

Beslut

20-04-22

HVOF

Beslut

Instruktionsaffisch
gällande skyddsmaterial
godkänns och
distribueras.
Instruktionen om basal
hygien skickas ut till alla
chefer samt packas ner i
kit med
skyddsutrustning.
Uppdrag att ta fram en
process för hantering av
patienter från SUS till
kohortvård.
Uppdrag att kontakta de
privata aktörerna inom
särskilt boende och
korttid gällande
hantering av covid-19.
En vaktmästare
frikopplas sitt ordinarie
uppdrag för att stödja
covidteam och
kohortvård.
Dagverksamheterna
stängs, gäster och
anhöriga informeras.
Stöd erbjuds i den
enskildes hem.
Verksamhet ges i
uppdrag att inventera
skyddsmaterial samt
rapportera status varje
vecka för prioritering
och fördelning av
material.
Patienter som önskar
uppehåll inom Fenix
erbjuds hemträningsprogram med
telefonuppföljning.
Uppdrag att ta fram ett
förslag på
genomförandet av det
digitala
utbildningspaketet för
förvaltningens
nyanställda.
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20-04-24

HVOF

Samverkan

20-04-24

HVOF

Beslut

20-04-24

HVOF

Beslut

20-04-27

HVOF

Beslut

20-04-27

HVOF

Beslut

20-04-27

HVOF

Beslut

20-04-29

HVOF

Samverkan

20-04-29

HVOF

Beslut

Uppdrag att kontakta
smittskydd, behov av
förtydligande angående
användandet av
munskydd.
Beläggningen inom
särskilt boende samt
korttidsboende samt
inställda besök inom
ordinärt boende följs
upp en gång per månad.
HR håller samman svar
gällande begäran om
åtgärder kring
arbetsmiljö enligt 6 kap
6a arbetsmiljölagen
kopplat till arbetsmiljö
under covid-19.
Förvaltningen avstår
från att ta emot ”Ung i
sommar” under
sommaren 2020, pga.
rådande pandemi.
Digital
läkemedelsutbildning
startas upp, uppdrag att
ta fram ett
informationsbrev som
ska skickas ut till
verksamheterna.
Framtagande av en lista
över sommarsemester
vid stor sjukfrånvaro.
Samverkansavtal skrivs
med koordinator
(sjuksköterska),
sjukgymnast och läkare
från SUS som kopplas
till covidteamet.
Prioriteringslista gällande
skyddskläder upprättas
till operativa
anskaffningscentralen
(OAC) i Malmö stad.
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20-05-01

IVO

Beslut

20-05-04

HVOF

Beslut

20-05-06

HVOF

Beslut

20-05-06

HVOF

Beslut

20-05-07

Region Skåne

Samverkan

20-05-18

HVOF

Beslut

20-05-20

HVOF

Samverkan

20-05-20

HVOF

Beslut

20-05-20

HVOF

Beslut

Riktad tillsynsinsats
inom särskilda boenden,
hemtjänst och bostäder
med särskild service
enligt LSS med
anledning av den
pågående
smittspridningen av
covid-19, totalt 28
sektioner.
Läkemedelsutbildningen
blir helt digital. Innebär
att en stor mängd
medarbetare inte
behöver träffas och
riskera sprida smitta
över sektioner.
Informationsmaterial
översätts till arabiska,
somaliska, engelska samt
lättläst svenska. I första
hand rutinen för basal
hygien och användning
av skyddsutrustning.
Förvaltningsledningen
godkänner enkäten som
ska gå ut till
sektionschefer gällande
arbetsmiljö.
Testning av personal i
kommunal vård och
omsorg startar.
Scenario 3 godkänns och
fastställs.
Alla erbjudanden om
skyddsmaterial ska
skickas vidare till stadens
anskaffningscentral.
Inriktningsbeslut om att
personal som arbetar
med brukare som
smittats av covid-19 bör
prioriteras i samband
med löneöversyn, dvs.
utöver den generella
löneöversynen.
Vid sommarbemanning
närvarar tjänstgörande
chefer fysiskt på plats.
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20-05-20

HVOF

Beslut

20-05-25

HVOF

Beslut

20-05-25

HVOF

Beslut

20-05-25

HVOF

Beslut

20-05-25

HVOF

Beslut

20-05-27

HVOF

Beslut

20-05-27

HVOF

Beslut

20-06-01

IVO

Beslut

20-06-01

AMV

Beslut

20-06-02

HVOF

Beslut

Leverans av kit med
skyddsutrustning till
verksamheter.
Inrättar en anpassad
ledningsstruktur med
anledning av covid-19.
Förvaltningsledningen
återgår till ordinarie
mötestider samt utökade
möten två gånger i
veckan gällande covid19.
Mötesplatsernas
fortsätter att tillfälligt
hålla stängt.
Upprättar gemensam
semesterlista för
förvaltningsledningen
samt den operativa
ledningsgruppen.
Ledarforum 9 juni
genomförs via Teams.
Utökad
förvaltningsledning
(förvaltningsledningen
och operativa
ledningsgrupp samt
ersättare) under
sommaren träffas två
dagar per veckan fysiskt
på plats.
Tillsyn om medicinsk
vård och behandling för
äldre som bor på
särskilda boenden, vid
två särskilda boende
Tillsyn av
skyddsutrustning (bl.a.
CE-märkningen) vid ett
korttidsboende och ett
särskilt boende.
Ärendena avslutades
utan åtgärd.
Leverans av påfyllnad av
kit med
skyddsutrustning till
verksamheter.
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20-06-08

HVOF

Beslut

20-06-22

HVOF

Information

20-06-25

HVOF

Information

20-06-25

HVOF

Samverkan

20-06-25

HVOF

Samverkan

20-06-25

HVOF

Beslut

20-06-25

HVOF

Beslut

20-06-26

HVOF

Beslut

20-06-29

HVOF

Beslut

20-07-02

HVOF

Information

Uppdrag om
överenskommelse med
berörda fackliga
organisationer om
modell för ersättning i
covidteam.
Process om samordning
av svar på frågor om
covid-19 är framtagen
och kommunicerad till
verksamheterna, i syfte
att avlasta.
Framtagen
handlingsplan och
informationsaffisch för
verksamheterna vid
värmebölja vid covid-19.
Pågående dialog om
hantering av
smittspårning i ordinärt
boende med SUS och
Smittskydd.
Kontakt med
Kommunal och hjälp
med att förmedla
budskapet om vikten att
hålla i och hålla ut i
verksamheterna.
Brukare informeras om
kontaktvägar vid behov
av att prata med någon.
Skyddsmaterial och dess
märkning ses över,
inkorrekt materiel
kasseras och ersätts.
Checklista för
sektionschefer tas fram.
Översikt av lokaler pågår
och plan tas fram om
behov finns. En
hemtjänstgrupp flyttar
till nya lokaler.
Framtagen mobilapp
med korta, översatta
repetitionsfilmer till
personal.
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20-07-02

HVOF

Beslut

20-07-03

Region Skåne

Beslut

20-07-13

AMV

Beslut

20-07-13

HVOF

Beslut

20-07-13

HVOF

Beslut

20-07-13

HVOF

Beslut

20-07-20

HVOF

Samverkan

20-07-23

HVOF

Beslut

20-07-23

HVOF

Information

20-07-27

HVOF

Beslut

Om personal har
exponerats av covid-19
ska det anmälas till
Arbetsmiljöverket.
Särskild blankett
framtagen.
Allmänheten kan beställa
egenprovtagning via
1177.se.
Engångsvisir får inte
rengöras och/eller
återanvändas.
Rutinen om beställning
av lyfthjälp (Avarn) är
reviderad.
Verksamhetsbesök i
samråd med chef om
hållbara lösningar för
hantering av social
distansering i
hemtjänstlokalerna
utifrån
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Rutinen om användning
av skyddsvisir godkänns.
Beredskap inför ökad
efterfrågan på
korttidsplatser framöver
när regionen successivt
återgår till ordinarie
drift.
Post-covid patienter
flyttas från
Mathildenborg till
Lundavägen, samt
kommande post-covidpatienter från slutenvård
som är i behov av
eftervård och
rehabilitering.
Kommunikationskampa
nj för social distansering
bland medarbetare.
Ytterligare en plats
omvandlas tillfälligt till
sviktplats på
Mathildenborg, totalt två
platser.
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20-07-30

HVOF

Beslut

20-08-03

Region Skåne

Beslut

20-08-06

HVOF

Beslut

20-08-06

HVOF

Beslut

20-08-06

HVOF

Beslut

20-08-06

HVOF

Samverkan

20-08-06

Region Skåne

Beslut

20-08-10

Region Skåne

Beslut

20-08-17

HVOF

Rutin gällande
patienter/brukare som
går från slutenvård till
särskilt boende gäller
även från slutenvård till
växelvård.
Uppdaterad rutin
avseende covid-19 från
Vårdhygien Skåne som
innehåller information
om immunitet, undantag
för smittspårning och
besökare.
Beställning av tejprullar
med syfte att markera
avstånd i våra
verksamhetslokaler.
Uppdaterad
instruktionen som avser
rengöring av visir.
Arbetsgrupp tillsätts
med uppdrag att ta fram
beslutsunderlag för
ställningstagande
avseende användning av
munskydd.
Samverkan gällande
medarbetare i covidteam
avseende medarbetarnas
arbete, då det finns få
eller inga brukare i
teamet.
Ny rekommendation
som avser medarbetare
som har haft nära
kontakt med person i
det egna hushållet som
har påvisad covid-19.
Antikroppstestning för
allmänheten inleds.
Redovisning av
sammanställning
gällande användande av
munskydd för
förvaltningsledning.
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20-08-28

HVOF

Beslut

20-08-31

MSB/HVOF

Samverkan

20-09-15

HVOF

Beslut

20-09-14

HVOF

Beslut

20-09-15

HVOF

Beslut

20-09-15

HVOF

Beslut

20-09-18

HVOF

Beslut

20-09-29

HVOF

Beslut

20-09-29

HVOF

Beslut

20-10-01

Regeringen

Beslut

20-10-08

HVOF

Beslut

Stor kampanj beslutas
och inleds med
golvdekaler, bordstalare,
pins mm. med
information om att hålla
avstånd.
Delutvärdering om
hanteringen av
pandemin. Deltagare är
förvaltningens
ledningsgrupp,
nyckelpersoner och
person från MSB.
Arbetsgrupp avseende
antikroppstest bildas.
Uppföljningen av
personalfrånvaron
kopplat till pandemin
ändras till att följas upp
två gånger i veckan
istället för varje dag.
Pausade insatser inom
ordinärt boende ses
över.
Arbetsgrupp avseende
vaccin mot
säsongsinfluensan bildas.
Framtagande av APTmaterial till alla
verksamheter
innehållande
diskussionsfrågor
avseende att minska risk
för smittspridning.
Brev skickas till
brukare/patienter som
tillfrisknat av covid-19
efter vård i hemmet.
Utvärdering av
covidteamet.
Det nationella
besöksförbudet på
särskilda boenden tas
bort.
Rutiner och processer
upprättas för säkra
besök på särskilt boende
när besöksrestriktion
upphävs.
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20-10-13

HVOF

Beslut

20-10-13

HVOF

Beslut

20-10-23

HVOF

Beslut

20-11-01

IVO

Beslut

20-11-03

HVOF/Regions
Skåne

Samverkan

20-11-03

HVOF

Beslut

20-11-10

HVOF

Beslut

20-11-12

HVOF

Beslut

20-11-13

IVO

Beslut

20-11-15

HVOF/Region
Skåne

Samverkan

20-11-16

HVOF

Beslut

Ny rutin för personal
om användande av
munskydd i alla
brukarnära insatser.
Process internt
informationsflöde vid
misstänkt och
konstaterad smitta av
covid-19 i ordinärt
boende.
Checklista i fickformat
till all
omvårdnadspersonal
avseende
symtomkontroll.
Tillsyn om hur
kommunen, under
utbrottet av covid-19,
tillgodoser behoven hos
enskilda personer med
socialtjänstinsatser
utifrån rapporteringen
av ej verkställda beslut.
Vaccination för
brukare/patienter mot
säsongsinfluensan inleds.
Digitala avstämningar
startar med samtliga
chefer för lägesbild och
frågor om covid-19 som
framöver sker löpnade.
Organisationen med
covidteam förlängs till
sista maj 2021.
Avvaktar att öppna
mötesplatser utifrån
lokala råd i Skåne.
Konstaterar att lokala
besöksförbud på
särskilda boenden strider
mot lagen.
Vaccination för personal
i brukarnära arbete mot
säsongsinfluensan inleds.
Allt utvecklingsarbete
pausas i avdelningarna –
fokus på arbete med
covid-19.
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20-11-21

FHM

Beslut

20-11-23

HVOF

Beslut

20-11-27

HVOF

Beslut

20-11-30

HVOF

Beslut

20-12-01

HVOF

Beslut

20-12-16

HVOF

Beslut

20-12-23

HVOF/Region
Skåne/Skånes
kommuner
HVOF/Region
Skåne

Samverkan

20-12-29

Samverkan

Lokala besöksförbud på
särskilda boenden kan
införas av FHM genom
smittskyddslagen.
Aktivitetslista för
riskområden MAA
covid-19, till
enhetschefer.
Process internt
informationsflöde vid
misstänkt och
konstaterad smitta av
covid-19 i
korttidsboende.
Internt
smittspårningsteam
inrättas i förvaltningen.
Kampanj ”Jag är
supernoga” som syftar
till att sprida goda
exempel från
verksamheten.
Ny rutin för personal
om användande av
ansiktsvisir tillsammans
med munskydd i alla
brukarnära insatser.
Gemensam plan för hur
vaccinering ska ske.
Vaccinering mot covid19 startas på särskilt
boende.
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Bilaga 2. Urval av rapporter, undersökningar och
nationella uppdrag kopplade till covid-19
Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning är många äldre personer oroliga
för att inte få vård under covid-19-pandemin.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4b2b9c2fe4784cb79bf30
a6559d19b58/oro-inte-fa-vard-covid-19-pandemin-sarskilt-bland-aldre.pdf
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar allvarliga brister hos
regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda
boenden för äldre under covid-pandemin.
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagitfullt-ansvar-for-individuell-vard/
IVO genomförde en tillsyn av särskilda boenden för äldre och
hemtjänstverksamheter i anslutning till covid-19. Nu finns faktorer som
bedömts som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning
sammanställt i form av informationsblad.
https://www.ivo.se/tillsyn/ivos-granskning-av-aldreomsorgen-under-covidpandemin/utmaningar-och-atgarder-for-minskad-smittspridning-ialdreomsorgen/
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur utbrottet av covid-19
har påverkat enskildas rätt till hemtjänstinsatser vid tillfällig semestervistelse
och så kallat delårsboende.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/kartlaggning-av-hurcovid-19-paverkat-ratt-till-hemtjanst-under-semestervistelse/
Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken enligt rapport från Socialstyrelsen.
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/pressrum/press/dodligheten-okade-forsta-halvaret---covid-19tredje-vanligaste-dodsorsaken/
Rapport från fackförbundet Kommunal om covid-19 på äldreboenden, som
visar att boenden med smittspridning hade konsekvent sämre organisatoriska
förutsättningar, bland annat fler timanställda och lägre bemanning.
https://www.kommunal.se/pandemi_aldreboendet
Socialstyrelsen har analyserat hemtjänstinsatser under pandemin, som visar att
betydligt färre äldre än vanligt fått en hemtjänstinsats utförd för första gången.
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/pressrum/press/minskning-av-aldre-som-fatt-hemtjanst-underpandemin/
Nytt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom äldre- och
funktionshindersomsorgen.
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-nypersonal/?utm_campaign=nyhetsbrev200417&utm_medium=email&utm_sou
rce=apsis
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Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd till personal om hur arbetssätt
kan anpassas då personer med demenssjukdom bär på coronavirus.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/arbetssatt-hos-personer-med-demenssjukdom-sarskildaboendeformer-aldrecovid19.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev200429cv19&utm_medium=email&ut
m_source=apsis
Kunskapsstöd från Socialstyrelsen med förslag om hur arbetssätt kan anpassas
för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård under covid-19pandemin.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/arbetssatt-kommunal-halso-och-sjukvardcovid19.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev200417&utm_medium=email&utm_s
ource=apsis
Checklista från Socialstyrelsen för att hindra smittspridning på äldreboenden.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/checklista-hindra-smittspridning-aldreboendencovid19.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev200615&utm_medium=email&utm_s
ource=apsis
Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd vid rehabilitering, både för profession
och beslutsfattare.
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/rehabilitering-efter-covid19/?utm_campaign=nyhetsbrev200615&utm_medium=email&utm_source=a
psis
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med praktiska förslag på hur
den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den
pågående pandemin.
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/uppdaterat-stod-for-kommunal-halso-ochsjukvard/?utm_campaign=nyhetsbrev_200630&utm_medium=email&utm_so
urce=apsis
Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt
analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och
omsorg.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/uppdrag-attanalysera-risker-inom-vard-och-omsorg-till-foljd-av-covid19/
Enligt en kartläggning som SVT gjort hotar bristen på personal och material
äldreboenden och hemtjänst.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-kartlaggning-materialbrist-ochpersonalbrist-hotar-aldreboenden-och-hemtjansten
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) uppdras kartlägga hur anhöriga,
anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19.
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/kartlaggning-avcoronapandemins-paverkan-pa-anhoriga/
Ny statistik från Socialstyrelsen om sjukhusinläggningar bland äldre på särskilt
boende och med hemtjänst som avlidit i covid-19, som visar stora skillnader i
andelen äldre personer som vårdats på sjukhus innan dödsfallet.
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nystatistik-om-aldre-med-covid-19-som-vardats-pa-sjukhus/
Nationella vårdkompetensrådet har gjort en analys av lärdomar av pandemins
påverkan på kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/pandemin-och-kompetensforsorjningen-analys.pdf
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