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Arbetsmiljön för advokater verksamma inom 
Polismyndighetens lokaler under rådande pandemi 

Polismyndigheten har i sitt grunduppdrag att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Där
till arbetar polisen för att säkra arbetsmiljön hos de egna medarbetarna och 
stärka organisationens förmåga att stå emot påfrestningar som pandemier och 
andra samhällspåfrestningar. 

Med anledning av den ökande smittspridningen under hösten 2020 återupptogs 
en Nationell särskild händelsen inom myndigheten för att säkra samordning 
och enhetlighet vid nya möjliga händelseutvecklingar inom pågående pan
demi. 

I myndighetens arbetsmiljöarbete ingår av naturliga skäl även besökare till 
myndighetens lokaler vilket naturligt inkluderar tex. försvarare. Besökare 
utgör en viktig del i egna personalens arbetsmiljö vilket måste beaktas vid t.ex. 
val av kommunikationssätt eller lokaler för aktuella möten. 

Med beaktande av Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter har polismyn
digheten i arbetet inom Nationell särskild händelse arbetat fram råd och in
formation avseende hur personalen bör agera i olika situationer för att om möj
lig begränsa aktuell smittspridning vid bland annat förhör. 

Informationen nedan finns presenterad på myndighetens interna informations
sida och omfattar bland annat vad som bör beaktas i samband med förhör. 

Minska smittspridning vid förhör 

Rutin för att minska smittspridningen i samband med förhör i Polismyndighet
ens lokaler. Rutinen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten. 

Postadress 
Polismyndigheten 
Box 12256 
102 26 Stockholm 

1. Planera förhöret väl efter rådande omständigheter, tillgång till pappers
näsdukar, handsprit, avstånd till medverkande med mera. 

2. Vid behov ska en riskbedömning genomföras innan förhöret. 

Besöksadress 
Polhemsgatan 30 
Stockholm 

Telefon 
114 14 

Webbplats 
polisen.se 

E-post 
registrator.kansli@polisen.se 
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3. Om person, som inte är frihetsberövad, uppvisar förkylnings- eller in
fluensasymtom: Avvakta, om möjligt, med förhöret. 

4. Går det att hålla förhöret per telefon? Förhör med målsäganden och 
vittnen kan ofta hållas per telefon. 

5. Redan vid kallelsen till förhör bör förhörsledaren ställa en fråga till den 
berörde om denne känt några förkylningssymptom. 

Telefonförhör 

Genom Jabber kan man skapa virtuella mötesrum där deltagande försvarare, 
tolk, vittne, målsägande kan koppla upp och genomföra förhöret. 

Vägledning förhör via video 

Med polisens videokonferenssystem är det möjligt att koppla upp videokonfe
renser med Skype for business (som används inom organisationer). Det är 
dock ej möjligt att koppla upp mot "privat" Skype. Ett alternativ när man inte 
känner till utrustningen på andra sidan är att använda Polisens WebRTC. Den 
som ansvarar för att koppla upp videokonferensen (förhöret) använder sitt van
liga VMR (Jabber). Användaren på andra sidan (målsägande, vittne, tolk, för
svarare) får en länk (https://meet.polisen.se) samt mötesnummer och pin-kod. 
Kravet på användarsidan är en webbläsare så som Google Chrome, Apple Sa
fari eller MS Explorer. 

Via polisens system för telefonkonferenser InConference kan konferenser 
kopplas upp med interna och externa parter. 

Förhör vid personliga möten 

Grundregeln vid alla förhör är att alltid hålla en distans av minst 2 meter till 
den som förhörs. Förhörsledaren ska alltid ha noggrann handhygien och even
tuella hostningar samt nysningar ska göras i armveck eller pappersnäsduk. 
Hälsning ska inte heller ske genom handskakning. 

Folkhälsomyndigheten uppger att personer smittar i samband med insjuknan
det och när personen har symtom. Personer utan symtom kan stå för smitt
spridning, därför bör alltid ett avstånd på minst 2 meter hållas vid alla person
liga möten. 

Med pågående samhällsspridning av covid-19 betraktas alla personer som 
uppvisar luftvägssymtom som misstänkta fall. Mycket talar för att en person 
som insjuknat i covid-19 är som mest smittsam i början av sjukdomsförloppet 
även då personen har milda symtom. 

Det innebär att om förhörspersonen inte uppvisar förkylnings- eller influensa
symptom eller känner sig sjuk kan förhöret hållas som vanligt med sedvanliga 
hygienrutiner. Det är också nödvändigt att inom ordinarie hygienrutiner se till 
förhörsbord samt andra föremål rengörs efter genomförda förhör. 
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Om person, som inte är frihetsberövad, uppvisar förkylnings- eller influensa
symtom: Awakta, alternativt avbryt, om möjligt, förhöret. 

Förhör med frihetsberövad person som uppvisar förkylnings- eller influ
ensasymptom 

Om möjligt, håll ett avstånd på 2 meter. På många platser finns förhörs
rum/förhörsplatser där man kan ordna med någon form av fysisk barriär mel
lan förhörsledare och misstänkt, exempelvis plexiglas i arrest eller liknande. 
Vid identifierat behov ska föreskriven skyddsutrustning användas. Vid oklar
heter ska en dialog föras med närmaste chef innan förhöret genomförs. 

1. Undvik fysisk kontakt och tvätta händerna noga med tvål och varmt 
vatten i minst 20 sekunder innan förhöret. 

2. Håll avstånd, minst 2 meter och tänk på sedvanliga hygienrutiner. 
3. Om förhörspersonen hostar eller nyser, be denne hosta/nysa i pappers

näsduk för att minska spridning av partiklar i luften. 
4. Undvik att själv ta dig i ansiktet! 
5. Efter förhöret- tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten i minst 

20 sekunder. 
6. Förhörsbord samt andra föremål rengörs efter genomförda förhör i linje 

med ordinarie hygienrutiner. 

Barnförhör 

1. Beakta barnperspektivet inför varje förhör. Exempelvis behöver man 
beakta hur förhöret påverkas om eventuella samverkansparter inte kan 
närvara (exempelvis socialtjänst, åklagare, försvarare, särskild företrä
dare, målsägandebiträde etc.) 

2. Om möjligt awakta med förhöret om förhörspersonen uppvisar symp
tom. 

3. Undvik kontakt och möblera förhörsrummet så att man upprätthåller ett 
avstånd på 2 meter. Möblera gärna i V-form så att förhörsledare och 
förhörsperson inte är riktade rakt emot varandra. 

4. Var tydlig mot barnet varför vi exempelvis inte hälsar genom att ta i 
hand. 

5. Förklara för barnet vikten av att hosta/nysa i armvecket och tvätta hän
derna noga med tvål och vatten. 

6. Efter förhöret - tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten i minst 
20 sekunder. 

7. Förhörsbord samt andra föremål rengörs efter genomförda förhör i linje 
med ordinarie hygienrutiner. 
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