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Policy för ensamarbete 

 

AFS 1982:3  

Ensamarbete skall i möjligaste mån undvikas. Där det är nödvändigt skall arbetet ordnas på ett 

sådant sätt att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera 

gemensamt utför arbetet.  

Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada skall det ordnas så att arbetstagare alltid är 

två vid arbetstillfället. Detta gäller t.ex. vid gravgrävning eller annat arbete som kan vara 

riskfyllt på kyrkogård. 

Ledare i barn- och ungdomsgrupper bör aldrig vara ensam vuxen i grupperna. Skulle det trots 

allt vara nödvändigt måste det försöka ordnas så att det inom samma byggnad finns andra 

anställda tillgängliga.  

För anställd som arbetar ensam på en fysiskt isolerad arbetsplats skall arbetet ordnas så att 

kontakt med andra människor garanteras med jämna mellanrum och då inte enbart genom 

tekniska kommunikationsmedel.  

Det händer att anställda i kyrkan utsätter sig för fara då de t.ex. gör hembesök i socialt svåra 

miljöer eller genom att de efter svåra sådana uppgifter inte har möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser. Många av dessa risker kan undvikas genom att:  

 Vid osäkerhet om vad som väntar, alltid försöka ta med någon annan. För det mesta 

möter det inget hinder.  

 Undersöka om behovet av samtal (t.ex. nattetid) verkligen är så akut att det omedelbart 

måste genomföras.  

 Pröva om det är möjligt att träffas på annan plats än i hemmet.  

 Klargöra skillnaden mellan sekretess och tystnadsplikt så att det står klart att 

tystnadsplikt råder endast i själavårdande samtal, i vilket överenskommelse gjorts om 

att tystnadsplikt skall gälla. Samtal under sekretess eller tystnadsplikt kan lika gärna 

föras under dagen och på tjänsterummet eller i kyrkan.  

 I de synnerligen sällsynta fall där en arbetstagare ändå ensam gör besök i hem där hot 

eller våld kan tänkas förekomma skall arbetstagaren överenskomma med kollega eller 

annan om tidpunkter för telefonkontakter. I början av hembesöket kan man säga: "Jag 

har lovat ringa ett samtal nu och ett senare."  

 Avstå från att genomföra besöket och försöka upprätta kontakt med annan lämplig 

person då man, trots åtgärder ovan, upplever en risk för hot inför ett hembesök.  

 Alla anställda får medvetandegjort att det är helt tillåtet att avstå från besök eller 

kontakter vilka man upplever som hotande eller på annat sätt osäkra.  

 Säkerställa att man efter psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, som man utfört ensam, 

snabbt får kontakt med andra medarbetare. 
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Datum för antagande: 

 

MBL:       

 

Kyrkoråd:       
 

 

 

 

Som anställd har undertecknad…………/………….20….. tagit del av denna policy för 

ensamarbete inom Bräcke-Revsunds pastorat. 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Underskrift 


