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Yttrande angående – Yrkande från S 
angående riktlinje för vårdpersonalens 
doftanvändning 

Yttrandet 
Alliansen ställer sig positiva till att utreda möjligheterna att harmonisera stadens riktlinjer 
för vård-och omsorgspersonal med Västra Götalandsregionens och återkomma till 
kommunstyrelsen med en beskrivning av detta. Vi vill dock understryka att det inte får 
ske på bekostnad av den enskilde omsorgstagarens frihet att använda doft i form av 
exempelvis, tvål, parfym eller deodorant i sin egen bostad. Det får inte heller resultera i 
skuldbeläggning på den enskilda omsorgstagaren som väljer att använda parfymerade 
produkter i- och i anslutning till sitt hem.  
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Yrkande angående – riktlinje för vård- och 
omsorgspersonalens doftanvändning 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd 
får i uppdrag att se över att stadens gemensamma riktlinjer för vård- och 
omsorgspersonal följer Västra Götalandsregionens riktlinjer, samt 
uppmaningen från Sahlgrenska sjukhusets etiska råd.  
 

2. Respektive förvaltning får därefter återkomma till ledamöterna i de 
nämnder det berör - med en beskrivning av hur omsorgspersonalens 
doftanvändning hanteras och följs i dagsläget, samt hur berörda 
förvaltningar kommer att arbeta vidare med frågan. 

Yrkandet 
Det är viktigt att följa upp hur man arbetar med riktlinjer runt både användning av 
dofter, nagellack och lösnaglar inom äldreomsorgen samt funktionsstöd.  

Dessa är två utsatta grupper som inte alltid klarar av att föra sin egen talan. 
Allergier blir allt vanligare och triggas ofta av syntetiskt framställda dofter och 
lösningsmedel. Det är ohygieniskt med långa målade naglar i vården, men det 
förekommer tyvärr ändå både inom äldreomsorg och funktionsstöd. 

Kontroller och riktlinjer inom kommunens vård- och omsorg behöver bli tydligare 
och hanteras på en mer professionell nivå, allt för omsorgstagarens bästa.   
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Yrkande angående riktlinje för vård- och 
omsorgspersonalens doftanvändning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheterna att harmonisera stadens 

riktlinjer för vård- och omsorgspersonal med Västra Götalandsregionens, i linje med 

uppmaningen från Sahlgrenska sjukhusets etiska råd och återkomma till 

kommunstyrelsen med en beskrivning av detta, samt hur stadens organisation 

kommer att arbeta vidare med frågan framgent. I översynen ska befintliga rutiner och 

riktlinjer tas i beaktande. 

 
Yrkandet 
Sahlgrenska universitetssjukhusets etiska råd har nyligen uppmanat Göteborgs 

kommun att införa samma typ av riktlinje för vård- och omsorgspersonals 

doftanvändning som redan förekommer inom Västra Götalandsregionen. Det handlar 

om att undvika allergiska reaktioner hos brukare som har överkänslighet mot dofter. 

Med anledning av detta så vill vi ge förvaltningen i uppdrag att undersöka frågan och 

återkomma till kommunstyrelsen med en beskrivning av vilka åtgärder som kan 

vidtas och hur förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan framgent. I 

översynen ska befintliga rutiner och riktlinjer tas i beaktande. 
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