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Tips i din roll som lokalt skyddsombud och Sars-CoV-2 från  

huvudsskyddsombuden vid läkarförening på Karolinska 

Universitetssjukhuset.  
 

Skyddsombudets uppdrag 

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. 

 

Din roll är därmed att vara pådrivande och bevakande på arbetsmiljöområdet. 

Läs mer om dina rättigheter på https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/ 

 

De grundläggande reglerna om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas finns i föreskrifterna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-

foreskrifter/?hl=systematiskt%20arbetsmilj%C3%B6arbete. 

 

Arbetsgivaren måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att kunna uppfylla sitt 

arbetsmiljöansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ställer krav på arbetsgivaren att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

 

Tänk på att: Arbetsmiljölagen är inte underordnad hälso- och sjukvårdslagen. 

Vad det gäller arbetsmiljölagen är den inte underordnad andra lager – arbetsmiljölagen är 

alltså inte subsidiär i förhållande till annan lagstiftning. Detta innebär att arbetsgivaren ska 

säkerställa att arbetsmiljölagen uppfylls när hälso- och sjukvårdslagen samt 

patientsäkerhetslagen tillämpas. 

 

Sars-CoV-2 är klassat som riskklass 3: 

Definitionen av riskklasser finns i 4 § i AFS 2018:4. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/ 

 

Exempel på arbetsmiljörisker vid Sars-CoV-2. 

 

• Risker för medarbetare relaterat till smitta  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska en arbetsgivare alltid göra en riskbedömning av de 

risker som förekommer i arbetsmiljön, se föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(AFS 2001:1): https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/ 

 

Grunden för riskbedömningen är att ingen ska drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada på 

grund av sitt arbete. 

Med tanke på att det är väl känt att en internationell spridning av Sars-CoV-2 pågår, skall 

arbetsgivaren göra bedömningar om det finns risk för att arbetstagare kan utsättas för smitta 

på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren kommer fram till att risk för smitta finns, ska en fortsatt 

bedömning göras utifrån föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) exempelvis §17. 
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https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-

afs-20184/ 

 

Riskgrupper; 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/fragor-och-svar/ 

 

https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm 

 

 

Tänk också på att risker finns i förändringar, exempel; 

 

• Arbete på annan enhet – kompetens, ny grupp, ny lokal, rutiner 

• Arbete med andra patientgrupper än ordinarie 

• Psykosocialt relaterat till pandemin och arbete i denna miljö 

• Flera patienter på ett vårdgolv och olika professionskompetenser - 

ansvarsfördelning 

• Resurstillgång – läkare 

 

 

Skyddsutrustning 

Vi anser att sjukvårdsorganisationen skall följa myndigheternas rekommendationer som tex 

folkhälsomyndigheten gällande skyddsutrustning. Vi poängterar att "varje" enhet måste göra 

en riskbedömning kring denna fråga, då vårdinnehåll och lokaler varierar mellan olika 

enheter. 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-

2020.1-eng.pdf (exempelvis tabell 1)  

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-

and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf  (exempelvis sid 2) 

 

 

Allmänna råd vid oenighet kring arbetsmiljöfrågor 

 

Det är viktigt att arbetsgivarens motpart för diskussioner om arbetsmiljö har delegation på 

arbetsmiljöuppgifter och kunskap i arbetsmiljöfrågor. Om det tex. saknas skyddsutrustning 

och du som skyddsombud hävdar att sådan skall användas anser vi att chef med 

arbetsmiljöuppgift skriftligen skall motivera varför man hävdar motsatsen. Detta förutsatt att 

du har stöd i påståenden (se länkar ovan under riskgrupper). Finns det inget skriftligt 

dokument som stöder ditt krav tycker vi försiktighetsprincipen1 skall gälla.  

 

Försiktighetsprincipen skall också användas i den personliga riskbedömningen för arbete med 

covid-19 smittade patienter och misstänkta fall. Ett exempel; närmaste chefen tycker att de 

riskfaktorer som du som skyddsombud anför inte föranleder någon risk för en kollega som 

kontaktat dig. Be vederbörande chef beskriva varför personens hälsotillstånd inte innebär 

någon ökad risk och intyga att man tar på sig arbetsmiljöansvaret vid eventuell arbetsskada. 

Tänk på att arbetstagarens hela situation skall beaktas2. 
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Andra sidor vi rekommenderar är; 

 

Facebook, Karolinskas Läkarförenings Ombud (privat grupp) 
 

Läkarföreningen Karolinska https://slf.se/karolinska/covid-19/for-skyddsombud/ 

 

Läkarförbundets information om covid-19:  

https://slf.se/fortroendevald/skyddsombud/skyddsombud-och-covid-19/ 

https://slf.se/information-om-covid-19/#faqCollapse-3-0-2 

 

Viss medicinsk bakgrund kring covid-19 

https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19 

 
 
1 Försiktighetsprincipen för risk säger att när osäkerhet råder om huruvida exempelvis nya 

direktiv, eller åtgärd kan skada, och vetenskaplig konsensus saknas om direktiven eller 

åtgärden är farlig, skall tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. Bevisbördan faller på 

verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet. Just avsaknaden av evidens för 

en ny sjukdom är en av anledningarna till att försiktighetsprincipen bör tillämpas. 

 
2 Enskild bedömning. I kommentarerna till AFS 2001:1 § 3 (s9) står följande: ”Arbetsgivaren 

behöver ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation. Det 

gäller inte bara sådant som kan påverka hälsa och säkerhet negativt”. 

Man kan också se att arbetsmiljölagens Kapitel 2 - Arbetsmiljöns beskaffenhet i §1 

”Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende.” 

 

 

Mikael Nilsson, HSO för LF i Solna Christer Almgren Lidman, HSO för LF i Huddinge 

 

mikael.b.nilsson@sll.se  christer.almgren-lidman@sll.se 
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