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Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden 

 
I avsnittet 9.3 Allmänhetens kunskap i första hjälpen bör öka, påtalas att ”Vad gäller 
arbetsgivares skyldighet att säkerställa att det finns kunskaper i första hjälpen 
på arbetsplatserna behöver detta följas upp närmare av Arbetsmiljöverket.”  
Arbetsmiljöverket vill här påtala att vi planerar och prioriterar vår tillsyn 
baserat på styrning från regeringen. Vår instruktion säger att vi ska planera 
tillsynen med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk för att aktörer 
medvetet bryter mot regelverket. Planering och prioritering utgår ifrån 
särskilda risker som framkommer inom olika branscher och sakområden utifrån 
omvärldsanalys och statistik, arbetstagares anmälningar, övriga tips och 
anmälningar om olyckor och ohälsa som har inkommit till Arbetsmiljöverket.  
 
Om Arbetsmiljöverket bedömer, att arbetsgivare brister i skyldigheten att 
säkerställa att det finns kunskaper om första hjälpen på arbetsplatsen, och att 
arbetstagare därmed riskerar att utsättas för ohälsa och olycksfall, kan en sådan 
inspektionsaktivitet prioriteras. Det ingår dock inte i Arbetsmiljöverkets 
nuvarande uppdrag att använda våra inspektionsresurser till att generellt följa 
upp att det finns kunskaper om första hjälpen på arbetsplatser.  
 
Arbetsmiljöverket har för övrigt, ur arbetsmiljösynpunkt, inga synpunkter på 
förslagen. 
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De som deltagit 

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga 
handläggningen har även enhetschef Christina Jonsson deltagit. Föredragande 
har varit handläggare Pia Schyberg. 
 
 
 
 
Erna Zelmin-Ekenhem 
 Pia Schyberg 
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