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Landstinget i Uppsala län med drygt 11 000 anställda bedriver hälso- och sjukvård inklusive 
tandvård. Det svarar även för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och utövar 
kulturell verksamhet. 
 
Landstinget ska tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, brukare, studenter, folk- och 
förtroendevalda, anställda och allmänhet. Ingen ska behöva känna sig osäker eller orolig för sin 
personliga säkerhet vid landstingets olika verksamheter. Egendom och verksamhet ska skyddas 
mot olycka och skada. 
 
Allmänhetens förväntningar är högt ställda på landstinget som en viktig och trygghetsskapande 
institution i samhället. Landstingets säkerhetsarbete är en viktig del för att leva upp till dessa 
förväntningar. Att öka skyddet och minska antalet incidenter leder till ökad säkerhet. Säkerheten 
är en av de parametrar som gör att patienter, personal och besökare känner en ökad trygghet och 
tillit. 
 
Säkerhetspolicyn utgår från landstingets verksamhetsidé och utgör landstingsledningens 
grundläggande synsätt i säkerhetsfrågor. Policyn gäller för all verksamhet som bedrivs av 
landstinget i Uppsala län samt för leverantörer, entreprenörer och inhyrd personal. 
 
Landstingets säkerhetspolicy innebär att:  
 

• människors säkerhet alltid prioriteras högst i förhållande till materiella värden 

• säkerhetsarbetet baseras på riskbedömningar  

• säkerhetsarbetet bedrivs systematiskt med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter  

• säkerheten ständigt förbättras genom att följa upp, utvärdera och nå uppsatta mål 

• ta hänsyn till säkerhet i varje handling och i det dagliga arbetet 

• lagar och förordningar utgör en miniminivå  

 
Vår vision med säkerhetsarbetet är att: 
 

• Landstinget i Uppsala län förknippas med god säkerhet 

• inga personer eller ingen verksamhet ska drabbas av lidande, skador eller förluster  
 

Revidering och utvärdering 

Säkerhetspolicyn gäller tills vidare. Vid större förändringar i landstingets verksamhet ska 
säkerhetspolicyn revideras och anpassas till de nya förhållandena.  

 
Säkerhetspolicyn ska utvärderas årligen vid ledningens genomgång på landstingsövergripande 
nivå. Detta görs för att säkerställa att den överensstämmer med landstingets verksamhetsidé och 
att den efterlevs. 


