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SD yrkande angående – skyddsrutiner 
covid19 i hemtjänsten och äldreomsorgen i 
Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Personal inom vård och äldreomsorg med brukarkontakt som önskar ska erbjudas 
skyddsutrustning i form av visir, munskydd, långärmade förkläden och handskar. 
Även i de fall då rådande riktlinjer förordar lägre skydd och även i fall där smitta 
ej har konstaterats. 

Yrkandet 
Anställda i äldreomsorgen upplever idag att arbetsmiljöverket ger efter för lätt på 
arbetsgivarnas sänkning av skyddsnivå på skyddsutrustning genom SKR. Detta utan att 
bjuda in arbetstagarnas fackförbund/skyddsombud. SKR:s agerande och 
rekommendationer, utan att kunna visa på evidens och nya skrivelser av rutiner, känns 
riskfyllda för personal och omsorgstagare. De anställda upplever att 
folkhälsomyndigheten istället går efter arbetsgivarnas direktiv och tonar ner betydelsen 
för att inte fler skyddsombud ska våga reagera. 

SKR ger inga egna rekommendationer, utan utgår i rådgivningen från den information 
som expertmyndigheterna ger. Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som bygger 
på den relativt skrala kunskap som finns om coronaviruset, är tillsammans med 
riskbedömningarna på varje arbetsplats grunden för det lokala arbetsmiljöarbetet.  

Personalen får information och förutsättningar för att använda sig av basala hygienrutiner 
och personlig skyddsutrustning. Områdeschefer meddelar att felaktig användning av till 
exempel avancerade andningsmasker riskerar att minska skyddet och kan bidra till att öka 
smittspridningen bland medarbetare och äldre.  

Synen på vilken personlig skyddsutrustning som krävs varierar, bland annat med fokus på 
munskydd och andningsmask. Fackförbundet Kommunal har uttalat att alla deras 
medlemmar som arbetar på äldreboenden och i hemtjänsten ska ha andningsmask av 
FFP2 eller FFP3 standard i allt patientnära arbete där patienten/brukaren har en misstänkt 
eller verifierad covid-19. 

Vi finner det oroväckande att det talas mycket lite om smittvägen in till omsorgstagarna. 
Personal som kommer utifrån smittar omedvetet omsorgstagare. Många omsorgstagare 
träffar i dagsläget inte sina anhöriga, enbart omsorgspersonal. Det blir uppenbart att 
smittan ofta bara har en väg in via omsorgsgivaren - som inte själv behöver vara smittad, 
men kan bära viruset med sig. 
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I dagsläget går den anställde i kommunen fortfarande in hos omsorgstagaren med sin 
ordinarie arbetsklädsel, precis som de gjort under 2019. I basala hygienrutiner 
rekommenderas handdesinfektion och ibland också handtvätt, plastförkläde och handskar. 
Enligt rekommendationer från områdeschefer 20-04-27: ”Ibland kan stänkskydd behövas, 
t. ex visir alternativt glasögon och munskydd.”  

Detta behov är alltså upp till hemtjänstpersonalen själv att avgöra. Rekommendationen är 
enligt informationsmaterial till personalen inom hemtjänsten i Göteborg nu ordagrant:  

”VID MISSTÄNKT COVID!  

• HOSTA 
• ONT I HALSEN 
• FEBER 
• ONT I KROPPEN 
• ALLMÄN SJUKDOMSKÄNSLA 

TA PÅ DIG! 

• VISIR 
• MUNSSKYDD 
• PLASTFÖRKLÄDE 
• HANDSKAR 

 

Notera ovan att det blir upp till hemtjänstpersonalen att avgöra ifall extra utrustning krävs 
och om omsorgstagaren är sjuk. Det förekommer att personalen själva bekostar och köper 
privata munskydd. De känner sig otrygga med befintligt skydd, en oro för att bära smittan 
vidare, samt att smittas själva. 
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