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Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt.
Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist.
Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag
rapporterar in till Socialstyrelsen.
Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att
kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Privata utförare inom personlig assistans,
bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av
skyddsutrustning enligt rutinen.
Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget
rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt
möjligt.
Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till
och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för
privata utförare att skaffa skyddsutrustning:
1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
2. Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Privat utförare begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen
Signalera behov tillsammans med den annullerade beställningen från OneMed. Mejla till
skyddsprodukter@ale.se .
Ale kommun kommer att vara behjälplig med att meddela behovet till Socialstyrelsen. En
viktig förutsättning att ange nödvändig information såsom fakturaadress, leveransadress,
namn och telefonnummer till kontaktperson.
Egentester av medarbetare som misstänker smitta av covid‐19
Västra Götalandsregionen genomför i samarbete med länets kommuner egentester av
medarbetare. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens vägledning att medarbetare inom vård
och omsorgsverksamheter kan egentestas. Motivet är att möjliggöra återgång till arbetet så
tidigt som möjligt för strategiskt utvalda verksamheter. Erbjudande om egentest är ett
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Material via SKL kommentus till privata utförare
Inloggning fås efter att Ale kommun skickat in en anmälan för er. Fyll i gulmarkerade rader
på bifogad blankett ”anmälan för avrop-privat verksamhet” och mejla till
skyddsprodukter@ale.se. Efter godkännande vidarebefordrar Ale kommun underlag samt
kundnummer för att kunna använda webbshop för bristvaror.
Har du frågor om hur du fyller i blanketten? Kontakta OneMed kundservice, 0770-11 11 15
eller kundservice@onemed.com

arbetsgivaransvar i samverkan med regionens smittskydd. Provtagning med egentest av
covid‐19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård utan
på behovet av bemanning. Ansvarig chef kontaktar kontaktperson i Ale kommun för vidare
dialog om behov och eventuell bokning av egentest.
Kontaktperson är enhetschef Jenny Lomfors som nås via Ale kommun Kontaktcenter 0303-70
30 00.
Jenny Lomfors
Enhetschef, Ale kommun
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