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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna anvisning 

Syftet med anvisningen är att underlätta valet av personlig skyddsutrustning i nära vård 

och omsorgsarbete vid misstanke om eller konstaterad covid-19. 

Vem omfattas av anvisningen 

Anvisningen vänder sig till personal och chefer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård 

samt funktionshinder. 

Bakgrund 

Vid nära vård- och omsorgsarbete ska basala hygienrutiner alltid följas. Val av personlig 

skyddsutrustning görs utifrån en riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras. 

Med personlig skyddsutrustning menas den skyddsutrustning personal har på sig för sin 

egen säkerhet dvs. heltäckande visir som skyddar ansiktet eller vätskeavisande munskydd 

tillsammans med skyddsglasögon. 

Koppling till andra styrande dokument 

Göteborgs Stads rutin för personlig skyddsutrustning 

Regionala rutiner från Vårdhygien i Västra Götaland: 

Vårdhygien Rutiner Covid-19 ordinärt boende och särskilda boendeformer och LSS 

 

  

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-rutin--och-riktlinjer/
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Anvisning 

Riskbedömning 

Den individuella riskbedömningen ska innehålla följande frågor: 

Vilka arbetsmoment ska genomföras?  

Exempel på arbetsmoment  

• på-/avklädning 

• personlig hygien; övre och nedre hygien, dusch, munvård  

• förflyttningar 

• vård i säng 

• träning, andningsträning 

• provtagning/såromläggning 

• utprovning av hjälpmedel 

• läkemedelsadministration 

Vilken personlig skyddsutrustning behövs  

i de olika arbetsmomenten utifrån risk?  

Vid risk för stänk mot ögon, näsa och/eller mun  

• ska heltäckande visir alternativt skyddsglasögon med munskydd (IIR) användas 

Vid risk för att visiret inte helt skyddar för stänk mot munnen  

• kombineras visir med munskydd (IIR) till exempel då personal måste utföra sitt 

arbete ovanför patient/omsorgstagare ansikte. 

Vid arbetsmoment som genererar aerosol med droppar från luftvägarna  

• ska andningsskydd FFP2 och FFP3 användas 

Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar 

• rekommenderas långärmat plastförkläde 

Tillvägagångssätt 

Riskbedömning görs med hjälp av underlaget, ”Individuell riskbedömning vid val av 

personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19”. Vid förändrat 

hälsotillstånd hos patient/omsorgstagare ska ny bedömning göras. 

Vid symtom är enhetschef ansvarig för att sammankalla lämpliga deltagare med 

kompetens utifrån de behov som ska riskbedömas. Lämpligt att skyddsombud deltar.  

Riskbedömningen förvaras på enheten för utförare. 
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Individuell riskbedömning vid val av personlig skyddsutrustning vid 
misstänkt eller konstaterad covid-19 

Patient/omsorgstagare  ..............................................................................................................................  

Enhet  ........................................................................................................................................................  

Datum  .......................................................................................................................................................  

Datum ny bedömning  ..............................................  Datum ny bedömning  ...........................................  

Medverkande – namn och befattning  .......................................................................................................  

 

Beskriv arbetsmoment  

som kräver nära kontakt  

(inom en meter).  

Behövs  

heltäckande  

visir eller vätske-

avisande mun-

skydd (IIR) med  

skyddsglasögon? 

Om ja, sätt ett 

kryss. 

  

Behövs 

heltäckande visir 

tillsammans med 

vätskeavisande 

munskydd (IIR)? 

Om ja, sätt ett 

kryss och motivera 

valet längst ner. 

 

Behövs 

heltäckande visir 

tillsammans med 

andningsmask 

(FFP2 el. FFP3)? 

Om ja, sätt ett 

kryss. 

 

 

Behövs långärmat 

förkläde? 

Om ja, sätt ett 

kryss och motivera 

valet längst ner. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Motivera ditt val av heltäckande visir tillsammans med vätskeavisande munskydd (IIR) och/eller  

förkläde här:  .................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  


	Inledning
	Syftet med denna anvisning
	Vem omfattas av anvisningen
	Bakgrund
	Koppling till andra styrande dokument

	Anvisning
	Riskbedömning
	Vilka arbetsmoment ska genomföras?
	Vilken personlig skyddsutrustning behövs  i de olika arbetsmomenten utifrån risk?

	Tillvägagångssätt
	Individuell riskbedömning vid val av personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19


