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Rutin för förebyggande av ohälsa & olycksfall 
 
All personal skall ha kännedom om alla förekommande rutiner för förebyggande av ohälsa 
och olycksfall och personalen uppdateras fortlöpande.  
Vid nyanställning informeras rutinerna innan första arbetspasset. 
 
Förebyggande av ohälsa och olycksfall  
 
Alla medarbetare skall tänka på att minimera risken för ohälsa och olycksfall i arbetet samt 
följa allmän lagstiftning, följa eventuella specifika regler för arbete ute på de verksamheter vi 
besöker samt arbetsmiljölagstiftningen i tjänsten.  
Alla företag är skyldiga att bedriva ett organiserat arbete för att förbättra arbetsmiljön, ett så 
kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att varje arbetsplats ska ha rutiner 
för hur man undersöker och bedömer risker, och hur man åtgärdar och följer upp fel och 
brister i arbetsmiljön. Rutinerna ska gälla både fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. 
Det är viktigt att arbetsplatsen följer rutinerna för att kunna kartlägga och åtgärda brister så 
tidigt som möjligt, innan någon skadar sig eller blir sjuk. Dessutom ska det finnas en 
handlingsplan för de fel och brister som inte åtgärdas omedelbart. (Se 1.1 samt 2.1.) 
 
Arbetsgivaren ska se till att minimera ohälsa och olycksfall genom att arbeta förebyggande 
och fortlöpande med skyddsronder, riskinventering, riskbedömning samt åtgärdande enligt 
plan. Om medarbetare upplever eller har upplevt ohälsa av något slag eller råkat ut för mindre 
tillbud bör detta meddelas miljöchefen för avhjälpande.  
Tillbud, skador och allvarliga olyckor rapporteras enligt ”7.1 rutin för tillbudsrapportering”. 
Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren får tillgång till företagshälsovård hos Previa eller 
annat avhjälpande.  
Arbetsgivare ska anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud direkt på: 
www.anmalarbetskada.se se vidare ”7.1 rutin för tillbudsrapportering” 

Medarbetaren ska inte utsätta sig för risker eller faror och ha kännedom om Personalhandboken. 
Medarbetaren ska meddela miljöchefen om det finns brister i arbetets säkerhet eller om han eller 
hon upplever eller har upplevt ohälsa av något slag. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder kan 
medarbetare vända sig till skyddsombud eller fack för vidare åtgärdande. Om skyddsombudet 
anser att en anställds liv eller hälsa är i fara ifall den fortsätter med en viss arbetsuppgift, kan 
skyddsombudet avbryta arbetet. Skyddsombudet kan också avbryta ett arbete som en anställd 
utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. Skyddsombudet kan även stoppa 
farligt arbete som utförs av inhyrd personal. Medarbetare ska rapportera tillbud och olyckor 
enligt rutin 7.1-7.2. Medarbetare är skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa de 
regler och föreskrifter som rör arbetsmiljön. En anställd som upptäcker en omedelbar och 
allvarlig fara ska vända sig till arbetsgivaren eller skyddsombudet eller meddela 
skyddskommitté om någon brist i arbetsmiljön. 

 

http://www.anmalarbetskada.se/

