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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 rutin 
Syftet är att säkerställa att medarbetare använder rätt personlig skyddsutrustning till det 
arbete som ska utföras.  

Vem omfattas av rutinen 
Rutinen gäller för medarbetare i nära omvårdnad (inom en meter). 

Bakgrund 
Göteborgs Stad följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar 
smittspridning och när skyddsutrustning ska användas. Göteborgs Stads utarbetade rutiner 
baseras på dessa. 

Den här rutinen beskriver de generella reglerna för skyddsutrustning utifrån 
medarbetarnas arbetsmiljö. Förutom de generella reglerna finns också specifika regler och 
anvisningar baserat på vilken arbetsuppgift som ska utföras i olika situationer.   

Var uppmärksam på att rutinerna kan uppdateras och ändras i enlighet med nya 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Med personlig skyddsutrustning menas den skyddsutrustning som personal har på sig för 
sin egen säkerhet, till exempel heltäckande visir som skyddar ansiktet eller 
vätskeavisande munskydd tillsammans med skyddsglasögon.  

Skyddsutrustning ska inte förväxlas med vanliga arbetskläder som exempelvis 
hemtjänstens överdel och byxor eller Spårvägens uniform. 

Definitionen av personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift 
Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3.  
Rutinerna för hur vi samordnar tillgången på skyddsutrustning finns på intranätet.  

Koppling till andra styrande dokument 
Anvisning vid val av personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 

Stödjande dokument 
Göteborgs Stads intranät 

Utbildningar på intranätet 

www.goteborg.se/covid19 

 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020421163123231
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020421163123231
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020421163123231
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/poc?urile=wcm%3Apath%3Anone%2Fpoc&pagedesign=intranat_design/Intra_NyhetsbrevInlagg&page=covid19_halsosjukvard_2020
http://www.goteborg.se/covid19
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Rätt skyddsutrustning ska användas vid rätt tillfälle  
• Arbetsgivaren ska tydliggöra vid vilket arbetsmoment specifik skyddsutrustning 

ska användas. 
• Arbetsgivaren ska informera och vid behov utbilda medarbetaren i hur 

skyddsutrustningen ska användas. 
• Arbetsgivaren ska informera medarbetaren om vad den specifika 

skyddsutrustningen skyddar emot. 
• Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs. 
• Medarbetaren ska använda skyddsutrustningen enligt den instruktion som 

arbetsgivaren beslutat. 
• Medarbetare ska inte på eget bevåg använda mer skyddsutrustning än vad 

arbetsmomentet kräver. 
• Medarbetare får enbart använda utrustning som är godkänd av arbetsgivaren.  

Covid-19  
Medarbetare som kan utsättas för att smittas av covid-19 ska följa arbetsgivarens 
instruktioner för skyddsutrustning för att skyddas mot smitta. 

Vid behov ska ytterligare riskbedömningar genomföras med hjälp av Anvisningen för 
individuell riskbedömning vid val av skyddsutrustning.  

Medarbetarna ska titta på VG-regionens instruktionsfilm Basala hygienrutiner och covid-
19. Chef ansvarar för att medarbetare för möjlighet att göra det på arbetstid och 
medarbetaren ansvarar för att titta på filmen och ta till sig informationen. Vid behov ska 
kompletterande och individuell information ges till medarbetare. 

Enhetschef ska säkerställa att varje medarbetare får den information och utbildning de 
behöver. Blanketten för information till varje medarbetare om basala hygienrutiner och 
personlig skyddsutrustning ska användas. Blanketterna finns på intranätet.  

Skyddsutrustning ska finns tillgänglig 
Chef ska säkerställa rutin för hur skyddsutrustning beställs, levereras och finns tillgänglig 
på arbetsplatsen för de medarbetare som är i behov av denna. Detta gäller särskilt inför 
perioder med flera helgdagar. 

Covid-19 
Rutinerna för hur vi samordnar tillgången på skyddsutrustning finns på intranätet. Varje 
enhetschef ansvarar för att det finns tillräcklig med utrustning så att medarbetarna kan 
utföra arbetet på ett säkert sätt. 

Med tanke på den överlag rådande bristen på skyddsutrustning är det angeläget att 
solidariskt beställa och förvara en tillräcklig nivå av utrustning. 

Om skyddsutrustning saknas eller inte fungerar 
Medarbetaren ska omedelbart meddela arbetsgivaren om den personliga 
skyddsutrustningen inte fungerar eller om det saknas skyddsutrustning. Chef gör en 
riskbedömning vilken arbetsuppgift det saknas skyddsutrustning för. Chef gör en 
riskbedömning utifrån medarbetarens arbetsmiljö om arbetet kan utföras på annat sätt 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/poc?urile=wcm%3Apath%3Anone%2Fpoc&pagedesign=intranat_design/Intra_NyhetsbrevInlagg&page=covid19_halsosjukvard_2020
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/poc?urile=wcm%3Apath%3Anone%2Fpoc&pagedesign=intranat_design/Intra_NyhetsbrevInlagg&page=covid19_halsosjukvard_2020
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:covid19_aldreomsorg_2020
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020421163123231
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eller med andra metoder, trots att korrekt skyddsutrustning saknas. Ta hjälp av 
skyddsombud om hen finns tillgänglig. Riskerna, och hur de minimeras eller helt 
elimineras ska anges.  

Om det finns ett annat sätt att utföra arbetet på, ska chef säkerställa att medarbetaren får 
information om hur det ska utföras. Medarbetaren ska i så fall utföra arbetet enligt den 
nya instruktionen. 

Om det inte finns ett annat sätt att utföra arbetet på ska chef avbryta arbetet i avvaktan 
på att skyddsutrustning finns tillgänglig.  

Skyddsombud kan begära att arbetsgivaren presenterar en handlingsplan för hur ett visst 
arbete ska utföras, en så kallad 6:6a-anmälan, Arbetsmiljölagen 6 kap 6a §. Det är 
angeläget att arbetsgivaren, enhetschefen, för en nära dialog med skyddsombud inför de 
åtgärder som beslutas i handlingsplanen för att komma tillrätta med de problem som 
skyddsombudet påtalat. 

Skyddsombud kan även besluta om ett så kallat skyddsstopp, Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §. 
Om detta sker stoppas arbetet omedelbart och chef ska kontakta Arbetsmiljöverket direkt. 
Det är enbart Arbetsmiljöverket som kan besluta om att arbetet kan påbörjas igen. Inför 
ett sådant beslut förs samtal mellan Arbetsmiljöverket, chef och skyddsombud. Alla 
parter behöver delta i en aktiv dialog för att komma tillrätta med problemet som föranlett 
skyddsstoppet.  

Telefon till Arbetsmiljöverket dagtid vardagar är 010-730 90 00 och utanför kontorstid är 
journumret 08-737 15 55. 

Covid-19 
Med tanke på att smittrisk kan förekomma i samband med nära omsorgsarbete kan det 
finnas olika bild av vilken skyddsutrustning som är relevant att använda. Chef ska föra en 
kontinuerlig dialog med medarbetarna och skyddsombud för att säkerställa att alla har 
den senaste informationen om vilken skyddsutrustning som ska användas i vilken 
situation. Vid behov ska riskbedömning genomföras i det enskilda fallet med hjälp av 
Anvisningen för individuell riskbedömning vid val av skyddsutrustning. Det kan resultera 
i att olika skyddsutrustning ska användas för olika brukare, även om samma risk för 
smitta kan finnas hos båda. 

Skyddsombud kan begära att arbetsgivaren ska presentera en handlingsplan för hur ett 
visst arbete ska utföras, en så kallad 6:6a-anmälan, Arbetsmiljölagen 6 kap 6a §. Det är 
angeläget att arbetsgivaren, enhetschefen, för en nära dialog med skyddsombud inför de 
åtgärder som beslutas i handlingsplanen för att komma tillrätta med de problem som 
skyddsombudet påtalat. 

Skyddsombud kan även besluta om ett så kallat skyddsstopp, Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §. 
Om detta sker stoppas arbetet omedelbart och chef ska kontakta Arbetsmiljöverket direkt. 
Det är enbart Arbetsmiljöverket som kan besluta om att arbetet kan påbörjas igen. Inför 
detta beslut förs samtal mellan Arbetsmiljöverket, chef och skyddsombud. Alla parten 
behöver delta i en aktiv dialog för att komma tillrätta med problemet som föranlett 
skyddsstoppet. Telefon till Arbetsmiljöverket dagtid vardagar är 010-730 90 00 och 
utanför kontorstid är journumret 08-737 15 55. 

tel:0046107309000
tel:004687371555
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Tillbud och arbetsskada 
Om det har skett ett tillbud eller en arbetsskada ska det dokumenteras. Typen av händelse 
avgör var händelsen ska anmälas (se tabell nedan).  

Medarbetaren dokumenterar händelserna i LISA. Skyddsombud och enhetschef kan vara 
behjälpliga.  

Chef ansvarar för att följa upp händelsen och förhindra att det sker igen. Händelsen ska 
följas upp för att säkerställa att de beslutade åtgärderna fått avsedd effekt.  

Det är bra om både medarbetare och skyddsombud kan delta i arbetet, både vid händelsen 
som sådan och vid uppföljningen. All dokumentation sker i LISA. 

Händelsens grad av allvar avgör om den även ska anmälas till Arbetsmiljöverket och 
Försäkringskassan.  

Covid-19 
Om medarbetare blivit exponerad för covid-19 ska det anmälas som ett tillbud i 
Arbetsmiljöverket. Ett tillbud är till exempel att det saknas skyddsutrustning, om 
skyddsutrustning inte använts när den borde använts, eller om skyddsutrustningen gått 
sönder.  

Om en medarbetare konstateras smittad av covid-19 och det antas bero på arbetet skall 
det anmälas som en allvarlig skada både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 
Medarbetare som arbetat med smittad eller misstänkt smittad brukare och som själv 
konstateras smittad får antas ha blivit smittad på arbetet. Smittan ska vara konstaterad via 
provtagning. 

Anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras på deras hemsida www.arbetsmiljöverket.se 
eller direkt via ärendet i Lisa (se manual). Anmälan till Arbetsmiljöverket ska ske direkt 
utan fördröjning. Anmälan till Försäkringskassan görs via LISA-dokumentationen. 

Om medarbetare avlider och har konstaterad covid-19 som kan antas bero på arbetet, ska 
det anmälas till Försäkringskassan som en arbetssjukdom. 

I tabellen nedan finns en översikt för dokumentation och anmälan.  

  

http://www.arbetsmilj%C3%B6verket.se/
http://www.datorhjalpen.goteborg.se/3355.guide
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Covid-19 - dokumentation och anmälan 
 Ingen 

misstanke 
om smitta 
men brukare 
konstateras 
smittad av 
covid-19 
någon dag 
senare. 
 

Medarbetaren 
exponeras för 
covid-19 när 

Det saknas 
skyddsutrustning. 

Medarbetaren 
använder inte 
skyddsutrustning 
när den borde 
använts. 

Medarbetaren 
använder 
skyddsutrustning 
på fel sätt. 

Medarbetaren kan 
på grund av 
brukarens 
förutsättningar 
inte använda 
skyddsutrustning. 

Medarbetaren 
är konstaterat 
smittad av 
covid-19 och 
det kan antas 
bero på 
arbetet. 

Medarbetare 
avlider och 
har 
konstaterad 
covid-19 
som kan 
antas bero 
på arbetet. 

 

Anmäl tillbud i LISA     
Anmäl allvarligt 
tillbud i LISA     

Anmäl allvarligt 
tillbud till 
Arbetsmiljöverket 

    

Anmäl allvarlig skada 
i LISA     

Anmäl allvarlig 
skada/arbetssjukdom 
till Arbetsmiljöverket 

    

Anmäl 
skada/arbetssjukdom 
till Försäkringskassan 

    

Anmäl dödsfall på 
grund av 
arbetssjukdom till 
Försäkringskassan 

    

Anmäl dödsfall till 
Arbetsmiljöverket 
 

    

Dokumentera i Adato     
 
Försäkringskassan gör inte skillnad på allvarlig och ej allvarlig skada.   
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Hygienrutiner till medarbetare på bemanningsenheterna 

Bemanningsenhetens ansvar  
Det kan finnas både månadsavlönade och timavlönade medarbetare anställda på 
bemanningsenheterna. Vid frågor från blivande medarbetare om en enhet har smitta 
besvaras inget specifikt med hänvisning till att medarbetare i nära vård och omsorg 
arbetar kontinuerligt i miljöer som kan innebära smitta.  

Nyanställda  
Nyanställda medarbetare ska få en introduktion som innefattar både basala hygienrutiner 
och de övriga rutiner som finns för hur medarbetaren skyddas mot smitta från covid-19. 
Introduktionen ska utgå ifrån den information som finns på Göteborgs Stads intranät 
under rubriken Basala hygienrutiner och covid-19. Filmen ska visas på introduktionen.  

Att medarbetaren tagit emot och förstått informationen säkerställs genom att medarbetare 
skriver på Blankett basala hygienrutiner, i samband med introduktionen.  

Bemanningschef ansvarar för att alla nyanställda utbildas i enlighet med stadens rutiner. 

Redan anställd personal 
Efter introduktionen vid nyanställning sker bemanningsenhetens fortsatta information till 
medarbetarna via e-post. Bemanningscheferna ansvarar för att medarbetarna får 
information om alla uppdateringar som berör covid-19. Alla medarbetare ska titta på 
filmen och läsa de nya instruktionerna. Det ska finnas möjlighet för dem att ställa frågor 
till bemanningsenheten. 

Varje bemanningschef ska säkerställa att medarbetarna kontinuerligt får korrekt och 
uppdaterad information om de nya rutiner som gäller för covid-19. Det är alla 
medarbetares skyldighet att läsa och ta till sig informationen som de får. 

Verksamhetens ansvar 
Med tanke på att många timavlönade inte är utbildade inom vård- och omsorgsarbete är 
det angeläget att varje medarbetares introduktion säkerställs.  

I introduktionen via bemanningsenheten ingår bredvidgång på de enheter som den 
timavlönade ska arbeta på. Utöver den information och introduktion som ges via 
bemanningsenheterna ska varje förvaltning säkerställa kompletterande introduktion som 
ges av de enheter som tar emot bemanningens medarbetare. Detta gäller även den dagliga 
information som behövs vid överlämning. Mottagande enhet ansvarar för vilken 
information medarbetaren behöver inför varje arbetspass. 

Varje medarbetare ska genomgå VG-regionens Hygienkörkort i basala hygienrutiner i 
samband med bredvidgång. Körkortet genomförs på arbetstid. 

Enhetschef på mottagande enhet ska för varje ny medarbetare säkerställa att hen har 
tillräcklig information om basala hygienrutiner samt den ytterligare information som 
behövs med anledning av risken för att bli smittad av covid-19, eller annan smitta. Om 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:covid19_aldreomsorg_2020
https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/5911/lang-sv/publicPage.do?item=2884975.
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medarbetaren inte har denna kunskap om rutiner och skyddsutrustning ansvarar 
enhetschef för att medarbetaren får den, alternativt att medarbetaren inte utsätts för risken 
att smittas, dvs i praktiken inte arbetar i omvårdnadsarbetet. 

Medarbetare på bemanningsenheterna arbetar ofta på flera olika arbetsplatser, det är inte 
möjligt för dessa medarbetare att från början veta vilka speciella rutiner som kan finnas 
på de olika enheterna. Mottagande enheter behöver därför särskilt tänka på att 
medarbetare från bemanningsenheterna kan behöva extra information inför ett arbetspass. 

Mottagande enhet måste säkerställa att denna rutin fungerar även på kvällar, nätter och 
helger. 

I de fall medarbetare som är anställd på bemanningsenhet inte följer arbetsgivarens 
rutiner är det angeläget att enhetschef återkopplar denna information till 
bemanningsenheten, via Synpunkter medarbetare bemanning. 

Medarbetarens ansvar 
För att minska smittspridningen i samhället är det angeläget att alla följer 
Folkhälsomyndighetens uppmaning att inte arbeta när man har förkylningssymptom.  

I samband med att en timavlönad får förfrågan, via SMS, om ett arbetspass finns 
uppmaningen att de inte ska arbeta om de själva är sjuka eller har förkylningssymptom. 
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Arbetsskada och covid-19 
 Ingen 

misstanke 
om smitta 
men brukare 
konstateras 
smittad av 
covid-19 
någon dag 
senare. 
 

Medarbetaren 
exponeras för 
covid-19 när 

Det saknas 
skyddsutrustning. 

Medarbetaren 
använder inte 
skyddsutrustning 
när den borde 
använts. 

Medarbetaren 
använder 
skyddsutrustning 
på fel sätt. 

Medarbetaren kan 
på grund av 
brukarens 
förutsättningar 
inte använda 
skyddsutrustning. 

Medarbetaren 
är konstaterat 
smittad av 
covid-19 och 
det kan antas 
bero på 
arbetet. 

Medarbetare 
avlider och 
har 
konstaterad 
covid-19 
som kan 
antas bero 
på arbetet. 

 

Anmäl tillbud i LISA     
Anmäl allvarligt 
tillbud i LISA     

Anmäl allvarligt 
tillbud till 
Arbetsmiljöverket 

    

Anmäl allvarlig skada 
i LISA     

Anmäl allvarlig 
skada/arbetssjukdom 
till Arbetsmiljöverket 

    

Anmäl 
skada/arbetssjukdom 
till Försäkringskassan 

    

Anmäl dödsfall på 
grund av 
arbetssjukdom till 
Försäkringskassan 
 

    

Anmäl dödsfall till 
Arbetsmiljöverket 
 

    

Dokumentera i Adato     
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