
Huvudskyddsombuden (läkarförening Karolinska Universitetssjukhus) har följande 
synpunkter på skyddsutrustning i anslutning till vård av misstänkt, eller verifierad covid-19 
patient 2020-04-16. 
 
Grunden för synpunkter och arbetet med skyddsutrustning. 
 
Riktlinjer för skydd av medarbetare skall utgå från skyddsperspektivet kring en smitta, AFS 
2018:4 och skall vara kopplade till arbetsmiljöansvaret hos chef. SARS-CoV-2 är ett virus som 
går i den näst högsta skyddsklassen 3. Som exempel på andra smittor är 
tex Influensavirus klassad som skyddsklass 2 och Ebolavirus som skyddsklass 4. För 
smittrisker med skyddsklass 3 - 4 gäller särskilda krav på skydd.  
 
Vi som arbetar med patienter som nu är smittade med Covid-19 och på riktigt ser de 
konsekvenser sjukdomen för med sig av lidande och död, men också ser de situationer som 
medarbetarna utsätts för, kan se att det nu är viktigt att skyddsperspektivet är rådande för 
medarbetarna. Det innebär att då det finns tvetydigheter kring hur tex SARS-CoV-2 smittar, 
skall ett skyddsperspektiv utgå från försiktighetsprincipen då vi också sett flera exempel på 
att arbetsgivaren anger lägsta skyddet. Det är visat i experimentella studier att SARS-CoV-2 
är stabilt i aerosol och på ytor i flera timmar. Det är också känt att patienter som nyser eller 
hostar kan producera aerosol som övergår två meter. Detta gör att vi förordar långärmad 
skyddsklädsel skall användas i ökad utsträckning (dock inte alltid) och högre klass på 
andningsskydd än vanligt munskydd och visir i flera situationer. 
Det är vår erfarenhet att många som inte deltar i vården kring patienter med medel till svår 
covid-19 sjukdom inte alltid förstår vad som kan vara aerosolproducerande och att dessa kan 
moment kan uppkomma akut, vilket innebär att grundnivån på skydd kan behöva öka upp 
ett steg i vissa vårdmiljöer. I vissa dokument anges aerosolproducerande moment mer eller 
mindre specifikt, men betydelsen av "hosta" är kontroversiellt vilket behöver belysas. Det är 
därför särskilt viktigt att det lokala perspektivet kring skyddsutrustning gäller där båda 
parter, arbetsgivare och skyddsombud arbetar fram hur regionala och internationella 
riktlinjer skall användas lokalt. Detta perspektiv har sin grund i arbetsmiljölagen.  
 
Du som skyddsombud behöver reflektera på vilka arbetsmoment som ni har lokalt och 
därefter som gå in på länkarna nedan (Folkhälsomyndigheten och WHOs riktlinjer) för att 
se vad som kan skilja gent emot regionen eller Karolinskas riktlinjer. Använd gärna: 
uppställningen: Arbete i vårdutrymme utan närkontakt med patient. Arbete nära patient utan 

aerosolbildande vårdmoment. Arbete nära patient med aerosolbildande vårdmoment.  

Om du anser att skyddsnivån bör skilja sig lokalt. Motivera detta med stöd av riktlinjerna och 

detta dokument. 

 
 
Principer 
I första hand anser vi att svenska myndigheters riktlinjer för användning av skyddsutrustning 
är det som minst skall gälla på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta gäller även vilka 
medicinska tillstånd som skall bedömas som riskfaktorer för ökad risk vid ett eventuellt 
insjuknande. 
Länk till folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196


 
 
I andra hand, till exempel när svenska myndigheters riktlinjer ej är tillräckligt tydliga anser vi 
att riktlinjer från europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) eller världshälsoorganisationen 
(WHO) minst skall följas. 
Länk till WHO där flera länkade dokument finns: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance/health-workers 
 
Länk till WHO där skyddskläder rekommenderas: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-
2020.2-eng.pdf 
 
 
I tredje hand skall försiktighetsprincipen för risk gälla. Det vill säga att när osäkerhet råder 
om huruvida exempelvis nya direktiv, eller åtgärd kan skada, och vetenskaplig konsensus 
saknas om direktiven eller åtgärden är farlig, skall åtgärden betraktas som farlig. 
Bevisbördan faller på verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet. 
 
I folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer talar man för lokala bedömningar gällande vilken 
skyddsutrustning som kan behövas utifrån vad ni bedriver för typ av vård och patientmöten. 
”Lokal riskbedömning behöver utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
smittrisker (AFS 2018:4, se exempelvis 17 § för vård av patienter)” då patienterna har olika 
klinisk bild när det gäller smitta och de lokala förutsättningarna är olika. 
 
Det är vår uppfattning som huvudskyddsombud att arbetsgivaren inte ensidigt kan bedöma 
vilken skyddsutrustning som skall användas på er arbetsplats. 
 
Exemplifiering av lokalt arbete kring skyddsutrustning 
 
Exempel ett: Enligt regionala riktlinjer skall arbete nära patient utan aerosolbildande 

vårdmoment infatta plastförkläde utan ärm. Som skyddsombud ser du att ni vid din 

verksamhet behöver stödja underarmen i patients säng vid vissa moment. Ni bestämmer 

därför lokalt att ni skall ha tillgängliga långärmade plastförkläde och skriver en lokal rutin för 

detta och kommunicerar denna till medarbetarna. 

 

Exempel två: Enligt regionala riktlinjer skall arbete nära patient utan aerosolbildande 

vårdmoment infatta arbete där man endast rekommenderar stänkskydd i form av visir. Som 

skyddsombud ser du att ni vid din verksamhet behöver föra samtal med patienten på nära håll, 

mindre än en meter. Flera av patienterna kan inte alltid samarbeta fullt ut, vissa hostar under 

de 15 minuter undersökningen tar. Ni bestämmer därför lokalt att ni skall ha tillgängliga FFP 

2 - 3 andningsskydd som kompletteras med visir och skriver en lokal rutin för detta och 

kommunicerar denna. Tänk på att det finns studier som visar att man kan få en minskad 

smittorisk genom att patienter får munskydd således skriver ni till detta i den lokala rutinen. 

 

Exempel tre: Ni får direktiv på att nu ta emot patienter som akutiseras i sin respiratoriska 

insufficiens. Patienterna är Covid-19 misstänkta men har inte diagnostiserats ännu. Ni 

använder non-invasiv ventilation (NIV) av och till i dessa. NIV är aerosol producerande 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf


behandling. Ni bestämmer därför lokalt att ni skall ha FFP 2-3 andningsskydd som 

kompletteras med visir och långärmade plastförkläde eftersom det kan bli tal om lång tid av 

exponering. Ni skriver därför en lokal rutin för detta och kommunicerar denna till 

medarbetarna 

 
 
 
Skyddsombudsarbete med arbetsmiljö och smittsam sjukdom. 
 
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön 
och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. 
Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. 
 
Varje betydande förändring av verksamheten /arbetsinnehållet skall riskbedömas innan det 
startar.  I detta fall när det rör COVID-19 : vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk , vilken 
kompetens krävs för att arbetet skall utföras på säkert sätt, finns det särskilt utsatta 
individer, vilken personlig  skyddsutrustning skall användas och finns det skyddsutrustning 
att tillgå? Vid risk för smitta ska särskilt följande riskbedömas;  
 
* Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion. 
* Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde 
arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen. 
* Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i 
arbetet. 
 
Din roll som skyddsombud är att företräda arbetstagarna i frågor som rör arbetsmiljön. Det 
innebär att du skall vara pådrivande och bevakande på arbetsmiljöområdet. 
Läs mer om dina rättigheter på https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/ 
 

 
- Krav på åtgärder från skyddsombud enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. §6a 

Skyddsombud kan också med stöd av arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar 
åtgärder rörande risker i arbetsmiljön. Gör inte arbetsgivaren det eller lämnar ett 
ofullständigt svar kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket för prövande om 
föreläggande eller förbud. 

 
Läs mer på Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6 kap 6a§ 
arbetsmiljölagen) https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-

arbetsmiljoombud/?hl=skyddsombud 

 
 
- Krav på arbetsgivaren att dokumentera enligt §11 Föreskrift om smittrisker AFS 2018:4 

 
-Arbetsgivare skall dokumentera exponering för det nya coronaviruset som har 
skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga 
risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts 
eller att gällande rutiner inte har följts. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/
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-exponering för smitta av coronaviruset SARS-Cov-2 har konstaterats via 
provtagning och exponeringen har skett på grund av att något har brustit i 
arbetsgivarens system för att förebygga risker. 

 
- Krav på arbetsgivaren att anmäla tillbud enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 a §. 

 
-Arbetsgivaren ska även anmäla allvarliga tillbud när arbetstagare exponerats 
för eller smittats av allmänfarliga sjukdomar i arbetet, som covid-19, till 
Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen. Det gäller för arbetstagare som har 
arbetsuppgifter där det typiskt sett finns risk för smitta och när något brustit i 
arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det som avgör om 
arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket är om det har konstaterats att 
arbetstagaren har utsatts för smitta, eller smittats, i sitt arbete och inte privat. 

 
Tänk på att 
 
Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att 
informera skyddsombudet om förändringar som berör arbetsmiljön. Dessutom har 
skyddsombudet rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska 
kunna sköta sitt uppdrag. 
 
Underlag 
 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/ 

 
 
Arbetsgivaren har skyldigheter men också straffansvar 
Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/bocker/arbetsmiljoansvar-och-straffansvar/ 
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