
 

    

Riskbedömning av RG:s verksamhet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens tabell 2020-06-22 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 
 

Utdrag från Folkhälsomyndighetens hemsida ang. riskverktyget nedan:  

”Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp 

evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller 

sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras 

med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.” 

 

Tabell 1: Risker och åtgärder 

Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder 

Stort antal 

deltagare 

Större risk för smittspridning när 

många personer träffas samt att 

smittan sprids när deltagarna 

återvänder hem 

• Begränsa antalet deltagare 

• Se över förutsättningarna för 

evenemanget t.ex. storlek på lokal 

och möjligheter till en god 

handhygien 

Internationellt 

deltagande 

Internationellt deltagande ökar 

risken för smittspridning 

• Begränsa internationella deltagandet 

Deltagare med 

samhällsviktiga 

arbeten 

För kurser, seminarier och andra 

evenemang som involverar hälso- 

och sjukvårdssektorn eller 

deltagare med andra 

samhällsviktiga funktioner bör 

särskild försiktighet iakttas 

• Informera deltagarna om 

förutsättningarna för evenemanget 

Riskgrupper Äldre löper högre risk för allvarlig 

covid-19 sjukdom 

• Hygienåtgärder såsom tillgänglighet 

till handtvätt, handsprit 

Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för 

smittspridning. Det finns en större 

risk för smittspridning vid 

inomhusevenemang än utomhus 

• Byta eller justera de tänkta 

aktiviteterna 

• Minska antalet deltagare och öka 

antalet toaletter 

• Byta lokal för aktiviteten 

Längden på 

evenemanget 

Långvariga (mer än ett par timmar) 

händelser kan öka risken för 

smittspridning 

• Korta ner evenemanget 

• Ge information om vad deltagare 

bör göra om de får symptom under 

evenemanget 
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Riskbedömning av RG:s verksamhet  

RG Aktiv Rehabilitering har gått igenom föreningens olika verksamheter där man normalt sett 

träffas fysiskt, d.v.s. kurser, läger och rehab/friskvårdsträning i olika delar av landet. Syftet är 

att planera verksamheten för hösten 2020. (X inom parantes (X) i tabellerna nedan innebär 

att det kan se olika ut vid de olika kurs/läger-tillfällena). 

 

Kurser för vuxna hösten 2020 

Givet de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har idag planerar RG att genomföra 

Utvecklingskursen och Introkursen enligt följande: 

 

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

Internationellt 

deltagande 

 
X RG kommer inte ha något internationella 

deltagande under höstens kursverksamhet. 

Deltagare med 

samhällsviktiga 

arbeten (t.ex. 

personal från vård 

och omsorg) 

 
(X) Ledare på RG:s kurser är ett ideellt uppdrag som 

inte konkurrerar med daglig vård/omsorg eller 

liknande. Varje individ bara tar sig an uppdraget 

om hen själv har möjlighet givet sin rådande 

arbets- och privatsituation. 

Deltagare som 

riskerar allvarligare 

sjukdom (äldre) 

(X) 
 

Idag finns inget som tyder på att en 

ryggmärgsskada ger en ökad risk för allvarlig 

Covid-19 sjukdom. Däremot kan underliggande 

sjukdomar och effekter av en ryggmärgsskada 

påverka risken. Läs mer om riskgrupper på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-

och-information-till-riskgrupper/ 

FHM rekommenderar hygienåtgärder såsom 

tillgänglighet till handtvätt, handsprit, vilket 

kommer efterföljas i RG:s kursverksamhet, i tillägg 

till fysisk distans mellan alla närvarande. 

Inomhusevenemang X 
 

Så många aktiviteter som möjligt kommer att ske 

utomhus. De aktiviteter som sker inomhus kommer 

att ske i lokaler med stora ytor och ordentliga 

mellanrum mellan alla närvarande.  
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Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

Förutsättningarna 

för evenemanget 

leder till nära 

kontakt mellan 

deltagarna (storlek 

på lokal, typ av 

aktivet etc.) 

 
X • RG begränsar antalet deltagare/ledare i höstens 

kursverksamhet och deltagare/ledare bor i 

enkelrum. 

Alla aktiviteter sker i lokaler med goda möjligheter 

att sprida ut sig och hålla en fysisk distans. 

Deltagare med stora assistansbehov kommer 

antingen erbjudas att ta med sig en egen assistent 

eller avvakta tills restriktionerna hävs. 

Hygienåtgärder är 

inte tillräckliga 

(tillgång till 

handtvätt, 

handdesinfektion 

och städning) 

 
X På Bosön finns god tillgång till handtvätt, 

handdesinfektion och städning. 

Antalet toaletter är 

inte tillräckliga 

 
X 

 

Långvarigt (mer än 

några timmar) 

evenemang 

X 
 

Givet de ovanstående åtgärderna bör säkerheten 

vara hög under kursen.   

 

 

Rehab- och friskvård för vuxna 
RG:s träningsverksamhet på Bosön, Lidingö, i Pjäshallen Göteborg och på Gotland är lokala 
verksamheter. I och med detta kan lokala skillnader också förekomma, men generellt 
planerar RG att genomföra hösten enligt följande: 

 

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

Internationellt 

deltagande 

 
X 

 

Deltagare med 

samhällsviktiga 

 
X 

 



 

    

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

arbeten (t.ex. 

personal från vård 

och omsorg) 

Deltagare som 

riskerar allvarligare 

sjukdom (äldre) 

(X) 
 

Idag finns inget som tyder på att en 

ryggmärgsskada ger en ökad risk för allvarlig 

Covid-19 sjukdom. Däremot kan underliggande 

sjukdomar och effekter av en ryggmärgsskada 

påverka risken. Läs mer om riskgrupper på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-

och-information-till-riskgrupper/ 

FHM rekommenderar hygienåtgärder såsom 

tillgänglighet till handtvätt, handsprit, vilket 

kommer efterföljas i RG:s verksamhet, i tillägg till 

fysisk distans mellan alla närvarande. 

Inomhusevenemang X 
 

Så många aktiviteter som möjligt kommer att ske 

utomhus. De aktiviteter som sker inomhus kommer 

att ske i lokaler med stora ytor och ordentliga 

mellanrum mellan alla närvarande. 

Förutsättningarna 

för evenemanget 

leder till nära 

kontakt mellan 

deltagarna (storlek 

på lokal, typ av 

aktivet etc.) 

 
X Antal deltagare och träningen anpassas så att 

distans kan hållas i alla lägen. Ett undantag skulle 

t.ex. kunna vara om en deltagare ramlar och 

behöver hjälp att komma upp igen. Passen 

utformas så att denna risk minimeras men om det 

händer hjälper instruktörer personen. Handsprit 

används handsprit före/efter och man jobbar i en 

sådan position så att ansikten/andedräkt i mesta 

möjliga mån riktas bortåt. 

Hygienåtgärder är 

inte tillräckliga 

(tillgång till 

handtvätt, 

handdesinfektion 

och städning) 

 
X  
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Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

Antalet toaletter är 

inte tillräckliga 

 
X  

Långvarigt (mer än 

några timmar) 

evenemang 

 
X 

  

 

 

Läger för barn och ungdomar  

Givet de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har idag planerar RG att genomföra 

Ungdomsläger 2020 enligt följande: 

 

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

Internationellt 

deltagande 

 
X 

 

Deltagare med 

samhällsviktiga 

arbeten (t.ex. 

personal från vård 

och omsorg) 

 
(X) Ledare på RG:s kurser är ett ideellt uppdrag som 

Inte konkurrerar med daglig vård/omsorg eller 

liknande. Varje individ bara tar sig an uppdraget 

om hen själv har möjlighet givet sin rådande 

arbets- och privatsituation. 

Deltagare som 

riskerar allvarligare 

sjukdom (äldre) 

(X) 
 

Idag finns inget som tyder på att en 

ryggmärgsskada ger en ökad risk för allvarlig 

Covid-19 sjukdom. Däremot kan underliggande 

sjukdomar och effekter av en ryggmärgsskada 

påverka risken. Läs mer om riskgrupper på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-

och-information-till-riskgrupper/ 

FHM rekommenderar hygienåtgärder såsom 

tillgänglighet till handtvätt, handsprit, vilket 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/


 

    

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas 

kommer efterföljas i RG:s lägerverksamhet, i 

tillägg till fysisk distans mellan alla närvarande. 

Inomhusevenemang X 
 

Så många aktiviteter som möjligt kommer att ske 

utomhus. De aktiviteter som sker inomhus kommer 

att ske i lokaler med stora ytor och ordentliga 

mellanrum mellan alla närvarande. 

Förutsättningarna 

för evenemanget 

leder till nära 

kontakt mellan 

deltagarna (storlek 

på lokal, typ av 

aktivet etc.) 

 
X • RG begränsar antalet deltagare/ledare i höstens 

lägerverksamhet och deltagare/ledare bor i 

enkelrum. 

Alla aktiviteter sker i lokaler med goda möjligheter 

att sprida ut sig och hålla en fysisk distans. 

Deltagare med stora assistansbehov kommer 

antingen erbjudas att ta med sig en egen assistent 

eller avvakta tills restriktionerna hävs. 

Hygienåtgärder är 

inte tillräckliga 

(tillgång till 

handtvätt, 

handdesinfektion 

och städning) 

 
X 

 

Antalet toaletter är 

inte tillräckliga 

 
X 

 

Långvarigt (mer än 

några timmar) 

evenemang 

X 
 

Givet de ovanstående åtgärderna bör säkerheten 

vara hög under lägret. 

 

 

 

 


