
 

Månadsbrev maj 

Corona, skyddsutrustning och munskydd 

Även denna månad börjar jag med coronapandemin eftersom den fortsätter att påverka 

våra verksamheter och särskilt drabbade är våra kollegor inom vård och omsorg. Det 

kommer mycket frågor, både internt även externt, hur Växjö kommun jobbar för att 

minska smittspridning bland våra omsorgstagare och personal. Jag stämde av med våra 

två medicinskt ansvariga sjuksköterskor Carina Yngvesson och Marita och de berättade 

hur vi jobbar i vår kommun. Dels jobbar vi med nationella riktlinjer för basal vårdhygien 

eftersom det alltid är viktigt att förhindra smitta, dels finns det särskilda riktlinjer för 

skyddsutrustning när det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 i 

verksamheten. 

Medarbetare inom vård och omsorg har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. De 

tvättar och spritar händerna och använder handskar och plastförkläden när det behövs. 

När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra 

skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av: 

heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd eller skyddsglasögon och 

munskydd 

engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras 

engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt 

arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel 

Och varför används inte munskydd hela tiden, undrar säkert många? Det finns flera 

anledningar till det, men mest handlar det om att munskydd som används felaktigt ökar 

risken för att sprid smitta vidare. Coronaviruset smittar genom dropp-och 

kontaktsmitta. Kontaktsmitta kan till exempel vara när en medarbetare som håller på att 

insjukna men inte har utvecklat symptom eller är en symptomfri smittbärare rör vid sina 

ögon, näsa eller mun och därefter rör vid omsorgstagaren eller omgivningen utan att 



 

tvätta och sprita händerna. Munskydd kan vara obekväma, klia och hamnar ibland på 

sned. Det är då stor risk för att röra vid näsa, mun eller ögon och omedvetet sprida 

smitta vidare. 

Smittspridning förhindras bäst genom att personal med symptom (luftvägsymptom, 

feber eller muskelvärk) stannar hemma från jobbet. Våra medarbetare ska inte arbeta 

när de har symptom och stannar alltid hemma i ytterligare två dygn efter att de är 

symptomfria för att undvika smittspridning. 

Det är tufft inom äldreomsorgen nu och jag vill därför passa på att tacka er lite extra! Ni 

gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om våra äldre och våra riskgrupper. Jag vill även 

rikta ett stort tack för allt bra arbete som ni alla gör inom våra förvaltning och bolag! Att 

ha alla oss som har ett extra samhällsansvar igång, betyder extra för våra invånare, 

företag och besökare 

Utökad koncernledning – helt digitalt 

Den är 25 maj samlas alla chefer från ledningsgrupperna från bolag, förvaltningar och 

Värends räddningstjänst för en utökad koncernledning. Här lyfter vi koncernledningens 

strategiska och operativa arbeten med våra närmaste ledningsgrupper. Detta är viktigt 

för att kunna skapa förståelse, involvering och engagemang samt säkerställa att det drivs 

vidare ut genom leden och når alla våra drygt 7500 medarbetare. Vår utvecklingsresa 

ligger alltid som röd tråd i vårt gemensamma arbete. Nu kommer vi framförallt fokusera 

på något som är oerhört viktigt för våra chefer, nämligen det som kallas för styrmodell. 

Det är en modell som beskriver hur alla verksamheter styrs och fäljs upp, alltså 

verksamhetsstyrning och implementering. Både i verkställigheten men också hel kopplat 

till politiken och är ett verktyg för att säkerställa att vi även får en hållbar organisation. 

Information om detta kommer att spridas från era ledningsgrupper men vi kommer även 

sprida genom filmer och utbildningar. 

Och på tal om utbildning – kika gärna på vår utbildningsportal där många intressanta 

och viktiga utbildningar finns. Bland annat kommer snart e-learningsutbildningar för 

Informationssäkerhet och GDPR. De är obligatoriska för alla chefer men även 



 

administration personal i våra bolag och förvaltningar men tillgängliga för alla som är 

intresserade. 

Intranät 

Sedan i mars har alla våra förvaltningar och även Värends räddningstjänst varit med i 

vårt koncerngemensamma intranät. I april kopplades Vidingehem också på. Men som jag 

berört tidigare ser vi att det är justeringar som ska göras för att få till det som 

målsättningen varit – ett intranät där alla våra medarbetare på förvaltningar, bolag och 

Värends räddningstjänst ska kunna ta del av information man behöver från såväl sin 

egen organisation och för vår helhet. Det gör att vi väntar lite till med att koppla på våra 

andra kommunala bolag. Mer information om tidsplan och arbete kommer att spridas 

efter hand och jag kommer att återkomma om det. 

Och så vill jag slänga in en puff för min blogg. Jag bloggar två gånger i veckan och 

berättar om stort och smått som händer i kommunen. Du hittar bloggen här och kan på 

ett smidigt sätt välja att följa den, så får du notiser när jag publicerat ett nytt inlägg. 

Ha en fortsatt fin maj som ju går i rättvisans och mångfaldens tecken genom att vi har 

Pride-vecka! En annorlunda och mer digital sådan i år. 
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