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Inledning 
Inom många yrken utsätts fötterna för hög belastning där olika fotstrukturer kan ge 
upphov till olika typer av problem. Felaktigt utformade skor tillsammans med hårda 
golv orsakar ibland belastningsskador i knän, höfter, rygg och nacke. Ortopediska 
fotbäddar1 kan vara ett sätt att ta bort eller förebygga problem av sådan art.  

Syfte 
I syfte att främja god hälsa och arbetsförmåga hos våra medarbetare bekostar 
arbetsgivaren Bjurholms kommun individuellt utprovade fotbäddar där behov finns.  

Målgrupp 
Medarbetare i kommunens samtliga verksamheter som är i behov av ortopediska 
fotbäddar på sin arbetsplats för att kunna fortsätta utföra sitt arbete.  

Riktlinjer 
 Behov av ortopediska fotbäddar ska efter noggrann undersökning vara styrkt 

av föreskrivande läkare, sjukgymnast eller ortoped via utfärdat intyg.  

 Arbetsgivaren står, hos angiven leverantör, den totala kostnaden för 
utprovning och inköp av ortopediska fotbäddar. Skor bekostas av 
medarbetaren själv. 

 I den mån det krävs för att bibehålla god hälsa och arbetsförmåga hos 
medarbetaren bekostar arbetsgivaren fortlöpande inköp av fotbäddar.  

 Arbetsgivarens kostnader belastar respektive verksamhet. 

 Besök i samband med införskaffande av ortopediska fotbäddar ska ske på 
medarbetarens fritid. Om särskilda skäl föreligger kan besök ske på arbetstid, 
efter överenskommelse med ansvarig chef/arbetsledare.  

Rutin  
 Medarbetaren bokar tid för undersökning där behovsprövning sker.  

 Vid rekommendation av ortopediska fotbäddar utfärdar föreskrivande läkare, 
sjukgymnast eller ortoped ett intyg. Intyget vidarebefordras till ansvarig 
chef/arbetsledare som i samråd med personalavdelningen tar ställning till 
förslaget.  

 Vid godkännande av förslaget skriver personalavdelningen ut en rekvisition för 
rekommenderad åtgärd. En kopia av riktlinjerna bifogas rekvisitionen. 

Revidering 
Revidering av riktlinjer för ortopediska fotbäddar inklusive rutin ska genomföras varje 
mandatperiod eller när behov uppstår. 

                                                           
1
 Utifrån utformning och material en individuellt anpassad sula. 


