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Trafikförordningen (1998:1276)
10 e § Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt
aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning
endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte
använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.
Förordning (2017:1284).
Undantaget från regeln gäller när fordon används vid räddningstjänst och
sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, viss personal vid Säkerhetspolisen
samt vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.
Undantaget gäller även i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman,
kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom
Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.
Undantagen gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild
försiktighet iakttas.
Kommunikationsutrustning vid förandet av fordon
Inom ambulansverksamheten är användande av olika
kommunikationsutrustningar en viktig och nödvändig del av arbetet.
Arbetsgivaren tillhandahåller nödvändig utrustning för att man ska kunna fullgöra
sina uppdrag och ge patienten god vård.
Vid förandet av fordon skall om möjligt handsfree användas vid användande av
fordonets kommunikationsutrustning. Kommunikation bör i möjligaste mån ske
av annan person än föraren av fordonet. Kommunikationsutrustning är kopplad
så att kommunikation kan ske både fram och i sjukhytt.
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Användande av privat mobiltelefoni vid förande av fordon.
Det är tillåtet för privat mobiltelefoni, under förutsättning att handsfree
utrustning används, de gånger fordonet framförs vid andra tillfällen än under
pågående uppdrag.
Användande av privat mobiltelefon vid patientarbete.
Privata telefonsamtal i samband med patientarbete får inte förekomma. Under
direkt patientarbete ska telefonen också vara satt i ”tyst läge”. Det är tillåtet att
använda privat telefon endast om det har en direkt koppling till arbetsuppgiften.
Många telefoner har idag en bra möjlighet att även innehålla arbetsrelaterade
instruktioner och riktlinjer.
Användande av tillhandahållen tjänstetelefon.
Anställd som fått tjänstetelefon av arbetsgivaren ska följa samma regler som gäller
vid privat mobiltelefoni.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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