
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Kroppsterapeuternas skriftserie med avsikt att ge dig som 
terapeut tillgång till aktuella regler som omger din verk-
samhet.
Arbetet som kroppsterapeut handlar om mycket mer än att 
erbjuda en bra genomförd behandling till de kunder/pa-
tienter som besöker din mottagning.
En mängd lagar styr verksamheten och majoriteten av dessa 
anses du själv känna till omfattningen av och hur du ska gå 
tillväga för att finna information. 
Häftet avser att vara ett komplement till den undervisning 
du fått under din grundutbildning.
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Frågor kan ställas via e-post till Kroppsterapeuternas Yrkesförbund info@kroppsterape-
terna.se

Ansvarig utgivare:
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Vad är hygien?

Hygien är ett ord som kommer från den grekiska mytologin av Hygiea, dotter till läke-
konstens gud Asklepios, och var gudinna över hälsa, renlighet och renhållning. 

Mer specifikt används begreppet hygien om rengöring av kroppen eller människans 
omgivning. Hygien är ett laddat begrepp eftersom det inte enbart handlar om det som 
faktiskt är skadligt utan också har att göra med djupare psykologiska faktorer. 

Hygien innebär i sin vidaste betydelse aktivitet som går ut på avlägsnande av något som 
anses:
• skadligt  -   vare sig det i praktiken är det eller inte
• motbjudande  -   från fysisk orenhet och smuts
   -   beteenden eller tankar (mentalhygien) 
   -   människor (förlegade teorier om rashygien)
 

Grunderna i de allmänna miljöregler som finns världen runt är att människors hälsa och 
miljö ska skyddas mot skador och olägenheter. De lagar och regler som finns syftar till 
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
 
Som kroppsterapeut handlar det om att hela ens verksamhet är genomtänkt och att man 
så långt som det är möjligt skapar en miljö som följer både globala och individuella mål. 
Även en liten insats i rätt riktning skapar på sikt en förändring i det stora. 

Genom en god kunskap inom området hygien kan vi kroppsterapeuter
• minska risken att sprida eller sprida vidare infektioner till våra patienter
• minska risken att via felaktiga val av utrustning och material skada patienter
• göra miljömässiga val i utformningen av lokal och verksamhet
• mimimera belastningarna på miljön genom att hushålla med resurser genom att driva 
ditt företag klimatsmart 

Detta häfte är inte heltäckande utan vill på ett enkelt sätt ge en bild av risker och riskbe-
teenden. Att visa på möjliga sätt att minska risker och vilka lagar som omgärdar kropps-
behandlingar. 

Besluten om just din verksamhet måste du själv fatta. De få regler som finns påverkar 
egentligen oss kroppsterapeuter ganska lite så de borde vara lätta att följa. Genom att 
tänka till innan kan du vända hygien och miljöpåverkan till något positivt och använda 
det som en del i marknadsföringen av din verksamhet. 

Lycka till med din verksamhet
Johan Starre, leg naprapat
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Allmänt om kroppsterapeutens anmälningsplikt

Ta alltid kontakt med din lokala Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i kommunen du ska 
arbeta, då den är den direkta övervakande myndigheten. De hjälper dig med alla typer av 
frågor kring vilka lokala regler som gäller, aktuella priser, blanketter etc.
Reglerna i häftet gäller från den 1 jan 2008 och gäller för terapiformer och terapeuter 
som ligger utanför Socialstyrelsens tillsyn. Tillsynen för dig som är legitimerad sker, vad 
gäller verksamheten av Socialstyrelsen, och av lokalen samt allmän hygien av miljö-och 
hälsonämnden. 

Verksamheter som från och med 1 januari 2008 inte längre omfattas av anmälningsplik-
ten är,
• hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad. 
• idrottsanläggningar och campinganläggningar. 
• yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta.  Några exem-
pel på verksamheter som inte längre blir anmälningspliktiga är, hårvård, manikyr/pedi-
kyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi.  
• lokaler för vård och annat omhändertagande. 

För flertalet kroppsterapeuter gäller anmälningsplikten möjligen bara själva lokalen. 
Det gäller oavsett om du hyr in dig i en del av en lokal, skaffar en egen lokal eller arbetar 
hemma. Ta alltid kontakt med ditt lokala miljö- och hälsokontor som kan ge dig aktu-
ella råd.

Arbetar du med någon terapiform eller verksamhet som kan innebära risk för blod-
smitta för din patient eller möjligen även för dig själv måste du göra anmälan av 
själva verksamheten. 
Det kan vara: fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, rakning, eller andra terapi-
former där du skär eller sticker.
Innehåller lokalen utrymmen för en mindre spa-anläggningar med bubbelbadkar, 
badtunna etc eller om du i din lokal kommer att driva utbildning/kursverksamhet 
för barn och ungdomar gäller att du även gör anmälan av dessa verksamheter. 

Det innebär att du måste anmäla din verksamhet även om du inte arbetar i egen lo-
kal utan gör hembesök, arbetar på företag eller åker runt på mässor etc. 

Alla anmälan skall göras senast 6 veckor innan du startar din verksamhet. 

OBS!! För äldre verksamheter och lokaler gällde tidigare att de som redan fanns när 
miljöbalken kom 1998 skulle anmälas först när förändringar skedde i verksamhet, vid 
ägarbyte eller ombyggnad etc. 
Sedan 1 januari 2008 gäller dock att de lokaler som tidigare inte anmälts endast får fort-
sätta fram till den 30 juni 2008. Därefter måste anmälan ha gjorts och ett godkännande 
lämnats av din lokala Miljö-och hälsa.
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Personlig hygien

Den grundläggande delen gäller den personliga hygienen. Den är basal, enkel och själv-
klar men kan inte nog belysas. Enkelt sätt kan den sammanfattas i sunt förnuft, dvs att 
vara hel och ren. Man ska dock komma ihåg att det finns lika många definitioner på sunt 
förnuft som det finns individer.
Inom Hälso- och sjukvårdens regelverk finns både föreskrifter och allmänna råd. 
• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör til-
lämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Om grunden i den personliga hygienen ska minska risken för smittskydd handlar det 
främst om handtvätt, kläder och att inte sprida egen smitta vidare. Vissa terapiformer 
kan ställa ytterligare krav som skydd exv då man sticker eller skär i huden, gör olika ty-
per av inpackningar, olika terapibad etc.

God handhygien är den viktigaste åtgärden för att förhindra kontaktsmitta. Hudens 
bakterieflora utgörs av en mängd mikroorganismer. Handdesinfektion av händerna bör 
därför utföras ofta. Alltid innan före och efter en behandling men ibland kan det behö-
vas även under själva behandlingen. 
Extratvätt med handdesinfektionsmedel som alkohol eller klorhexidin ger effektivare 
bakteriereduktion än enbart tvåltvätt. Viktigt att du först tvättar med tvål och vatten, 
torkar av händerna och avslutar med handdesinfektionen.
Då huden utgör ett effektivt skydd mot infektionen när den är frisk och hel gör att täta 
tvåltvättningar och alkoholtvättningar ger en torr och narig hud. Huden bör av denna 
anledning återfettas med hudbalsam emellanåt för att inte förstöra vårt eget skydd. 

Naglar ska vara kortklippta, välfilade och ofärgade, då de kan förorsaka skada på huden 
men de kan även dölja smuts. 

Ringar, klockor och armband bärs aldrig under behandlingsarbete då dessa kan överföra 
smitta och förorsaka skada på huden.

Undersökningar på renhet efter handtvätt visar på vissa speciella områden där missar 
sker oftare. Dessa är underarm, tumvecket, handryggen och mellanfalangen på fing-
rarna.

89%89%

56%
56%24%

16%

16% 28%



HYGIEN I VERKSAMHET SOM KROPPSTERAPEUT

• 6 •

Tillräcklig renhet kan inte helt uppnås bara med handtvätt och därför finns skydds-
handskar om det finns risk för orenhet. 

Skyddshandskar används exempelvis för att:
• undvika grov förorening av händerna vid direkt kontakt med urin, avföring, sårsekret, 
upphostning eller blod.
• kraftigt reducera antalet tillfälliga smittämnen som hamnat på händerna.
• minska risken för att blodsmitta ska överföras till andra personer.
• om du själv skadat huden och ska genomföra en kroppsbehandling.

Öva några gånger att behandla med skyddshandskar 
då det upplevs annorlunda samt att din känsel för-
ändras något. Det finns en mängd olika fabrikat och 
storlekar så prova dig fram. En känd negativ effekt 
av handskar är allergier och eksem om du använder 
handskar ofta. Kontrollera i vilken mån de är allergi-
testade och hur det är gjort.

Kläder
Du bör undvika att ha privata kläder när du arbetar, byt gärna både byxor och tröja när 
det är dags att börja arbeta med kroppsterapi. Kom ihåg att det även är en bra signal till 
din kund/patient att du bär arbetskläder. Det kan vara en viktig profilering av ditt eget 
företag eller det företag du är anställd av. 
Du bör tvätta kläderna regelbundet, kanske 1-2 ggr i veckan. De ska kunna tvättas ofta i 
så hög temperatur att smittämnen avdödas. 
När du väljer arbetskläder kan det vara viktigt att du kontrollerar att kläderna kvalitets-
mässigt klarar av det slitage som tvättandet innebär.

Att inte sprida smitta vidare
Utöver att skydda sig själv är det viktigt att inte själv sprida smitta eller att inte sprida 
smitta från tidigare patienter till nya. 
Är du själv sjuk måste du ta ställning om du ska ställa in eller skjuta fram behandlingen 
till ett senare tillfälle. Fundera på om ditt obehag eller problem kan innebära någon som 
helst risk för andra i din närhet. Om det går skydda dig extra mycket genom munskydd, 
handskar eller hur du nu kan göra det. Var om möjligt 
extra noggrann med handtvätt, vädra igenom lokalen 
extra mycket etc.
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Hygien i verksamheten som kroppsterapeut
En bra hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker. Baskraven är en väl 
fungerande ventilation, regelbunden städning och lätt rengörbara ytor. För att under-
lätta handtvätt bör lokalen vara utrustad med lättillgängligt placerat tvättställ med 
rinnande varmt och kallt vatten samt med flytande tvål, handdesinfektion och engångs-
handdukar. 

Engångsmaterial
Använd engångsmaterial så långt det är möjligt. Bänkunderläggspapper, särskilt ansikts-
papper, handdukspapper, torkpapper m.m. underlättar ditt arbete och minskar risken 
för spridning av smitta. 

Använder du handdukar, filtar etc för att packa in och hålla värmen hos patienten under 
en längre behandling, använd alltid rena och fräscha. Var noga att inte använda hand-
dukarna för att torka av olja/kräm på patienten. Använd hellre mindre handdukar eller 
papperspapper för avtorkningen. Det ökar livslängden på handduken eller filten då res-
ter av olja/kräm ofta fastnar i textilierna och blir svåra att tvätta bort. Det gör med tiden 
att handduken/filten börjar lukta illa. 

Tvål och handdesinfektion i plastförpackningar med pump minskar också risken för 
smitta. Det är viktigt att salvor etc. som läggs direkt på huden inte förorenas av dig själv. 
Använder du krämer som tas ur burkar eller bör du inte ta med handen direkt ur burken 
utan använd ren spatel som du slänger direkt efteråt. 
Vissa liniment har kommit i stickform vilket är en bra egenvårdsprodukt men inte på en 
klinik. Använd större förpackning med pump eller använd en ren spatel.
Håll koll på sista användningsdatum och låt inte oljor stå framme för länge, lukta regel-
bundet på dem. 

Terapiformer med speciella krav

Fotvård
• Fotkar bör förses med insatsskydd av engångsmaterial eller rengöras samt desinfekteras 
efter varje patient. Slipmaskiner bör vara försedda med ”dammsug” eller vattendusch för 
att binda damm och sliprester.

• Fotfilar, tänger, borrar och andra instrument som används flera gånger steriliseras efter 
varje patient. Rena instrument förvaras torrt och dammfritt. Skalpellblad bör vara av 
engångstyp. Skaften bör rengöras och desinfekteras efter varje patient.

Hudvård
• Salvor och smink appliceras med spatlar som kastas efteråt. 
• Rengör och desinfektera penslar, svampar och annat material efter varje behandling. 
Har blod kommit på redskapet ska det kastas omedelbart.
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Solarium 
• Det effektivaste sättet att minska risker vid solning/ljusbehandling i solarium är att du 
som innehavare noggrant informerar dina patienter om hur man bör sola och när man 
inte skall sola.

• Solariebädden rengörs och desinfekteras efter varje patient, helst av personal. Skydds-
glasögon bör rengöras och desinfekteras av personal efter varje patient, alternativt kan 
kunden erbjudas egna glasögon.

Tatuering/piercing
• Desinfektera den hud eller slemhinna som ska penetreras.
• Använd sterila instrument, nålar, skalpeller etc som helst ska vara av engångstyp.
• Använd sterila smycket vid piercing och håltagning. De ska förvaras sterilt tills de ska 
sättas in.
• Använd sterila färglösningar vid tatuering om det är möjligt. Kassera alltid överbliven 
använd färglösning.
• Sterilisera alltid instrument i egen autoklav. Den måste dock kontrolleras regelbundet 
genom att sporprov skickas för analys.

Ambulerande verksamhet
• Flera av de hygieniska behandlingarna kan utföras i uppsökande form, t.ex. vid hembe-
sök eller med husvagn/husbil som behandlingslokal. Det kan t.ex. vara fotvårdare eller 
en massör som gör hembesök, eller skönhetsvård som bedrivs i samband med mässor. 
Lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av 
instrument eller användning av engångsmaterial gäller för dessa verksamheter som för de 
stationära.
• Även dessa verksamheter är anmälningspliktiga om risk för blodsmitta finns. När en 
utövare flyttar sin lokal, t.ex. husvagn eller husbil, mellan olika kommuner skall anmä-
lan göras till varje kommun där man bedriver den hygieniska behandlingen. 

I de fall utövaren gör hembesök eller dylikt, måste anmälan göras till den kommun där 
utövaren har utrymmen för att exempelvis rengöra, lagra och iordningställa sin utrust-
ning.
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Hygien i egen eller hyrd lokal eller ett behandlingsrum

När du börjar planeringen av din lokal/behandlingsrum är det många saker att tänka 
på. Lokalen och inredningen bör vara så lätta att rengöra som möjligt. Redan under pla-
neringsstadiet bör man därför beakta t.ex. vilka byggnadsmaterial som är lämpliga att 
använda och hur utrustning och annan inredning bör placeras för att underlätta städ-
ning. Kontrollera om du behöver bygglov för de förändringar du vill genomföra innan 
du börjar arbetet. 

Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring, sterilisering, sepa-
rata toaletter för personal och patienter, städutrymmen, duschar mm. bör planeras in 
tidigt och vara rätt utformade samt funktionsdugliga. 

Om flera olika behandlingar skall ges i lokalen bör behandlingar med stor infektionsrisk 
avskiljas från övriga. 

För att minska infektionsrisken är det också viktigt att ventilationen ger tillräcklig luft-
växling. Där kemiska ämnen hanteras eller där det av andra skäl kan vara behövligt, bör 
allmänventilationen förstärkas eller eventuellt kompletteras med punktutsug. Som rikt-
värde för ventilation bör grundkravet vara ett uteluftsflöde om minst 7 liter per sekund 
för varje person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen. 

En lokal för hygienisk behandling bör inte användas till annan verksamhet än den av-
sedda, t.ex. som bostad, eller ha en omfattande försäljningsverksamhet i direkt anslut-
ning till den hygieniska behandlingen. 
Det är inte acceptabelt att ha sällskapsdjur i lokalen. 

För att undvika olägenheter är det viktigt att lokalen hålls ren och i sådant skick att 
städningen inte försvåras i onödan. 

Hygien när du arbetar hemma

Väljer du att starta din verksamhet hemma gäller samma krav på lokalen som annars. 
Det är ännu viktigare att tänka på utformandet av lokalen för du tar ju in andra personer 
yrkesmässigt i ditt hem och generellt är byggkraven annorlunda för boende eller yrkes-
mässig verksamhet. 

Enligt Skattemyndigheten bör en lokal hemma vara separerad från lägenheten i övrigt 
med egen ingång, egen toalett och städutrymmen. Det är alltså inte rätt att i vardags-
rummet ställa fram en bänk och ta emot patienter. 

Bygger du om delar av ett hus eller lägenhet för att driva verksamhet, kolla alltid upp om 
det krävs bygglov innan du påbörjar arbetet.
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Hygien när du arbetar på företag

Arbetar du på företag med personalen blir hygienkraven underställda företaget själva. 
Då gäller Arbetsmiljölagen vilken ställer krav på arbetsgivaren att lokalerna är rätt utfor-
made för den aktuella verksamheten. 

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren arbeta med att ständigt un-
dersöka arbetsförhållanden, bedöma risker för ohälsa och olycksfall i arbetet, genomföra 
åtgärder och kontrollera genomförda åtgärder. 

Är du anställd av det företag du arbetar på tar du upp diskussionen direkt med arbets-
givaren om den tilltänkta lokalen. Arbetar du som konsult eller inhyrd terapeut gäller 
dock inte arbetsmiljölagen. Du bör själv ställa upp kraven för lokalen och anser du att 
det inte uppfyller dina hygienkrav eller andra minimikrav avseende avskildhet etc så byt 
lokal. 

Hygien under utbildning i hygienisk verksamhet

En skola som utbildar i något yrke inom hygienisk verksamhet ska om möjligt vara nog-
grannare att vara ett föredöme vad gäller både hygien och övriga kvalitetsnormer. 
Här ska eleverna från början vänja sig vid hur den egna kommande kliniken ska se ut 
och fungera. 
Genom goda förebilder skapas förståelse kring hygien och det konstanta arbetet att und-
vika smittspridning och att hela tiden förbättra och förfina verksamheten.

Tips på utformning av lokalen

Lokalen
Rumshöjden får inte understiga 2,4 m. Det ska vara lätt att göra rent mellan behand-
lingsstolarna. I förrådsutrymme får rumshöjden inte understiga 2,1 m. 

Skötsel
Golv och väggar ska vara lätt att göra rena. Textilmatta får inte förekomma. Enligt to-
bakslagen är rökning förbjuden i behandlingsrum och väntrum. Det är heller inte accep-
tabelt att ha sällskapsdjur i lokalen.

Vatten och avlopp
Det ska finnas riklig tillgång till varm- och kallvatten. För rengöring av redskap ska det 
finnas speciell plats med vatten och avlopp.

Toalett och tvättställ
Kundtoalett bör finnas och vara utrustad med engångshanddukar och flytande tvål. 
Tvättställ ska finnas i lokalen. Väggen kring tvättstället ska vara tvättbar.
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Ventilation
Vid nyetablering krävs mekanisk ventilation. Luftväxlingen ska ordnas så att utsönd-
ringsprodukter från människor, fukt, luftföroreningar, dålig luft och hälsofarliga ämnen 
inte anhopas.

Uppvärmning
Lokalen ska hållas tillfredsställande uppvärmd, ca 20°C rekommenderas. Ingång direkt 
utifrån bör vara försedd med vindfång med värmeelement för att motverka drag och 
kyla.

Belysning
Belysningen ska vara tillfredsställande.

Övrigt
Utrymmen/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och städma-
terial o dyl. Vid fotvård bör utslagsvask finnas. Tvätt av handdukar godtas om det finns 
avskilt utrymme för detta och torkmöjligheter, t.ex. torktumlare. Om lokalen anordnas 
i bostad får den inte vara genomgångsrum utan avskiljas från bostaden.

Utrustning
Redskap ska finnas i tillräcklig mängd och engångsmaterial bör användas där det är 
möjligt. Handdukar och skyddsmaterial ska vara rena för varje kund. Vid håltagning i 
öron och näsa ska instrumenten vara steriliserade och av engångstyp. 

Rengöring och smittrening
Stickande och skärande redskap bör vara av engångstyp. I annat fall ska dessa smittrenas 
genom kokning eller värmebehandling i t.ex. torrdestillator. Arbetskläder av lätt tvätt-
bart material ska användas. Dessa ska hållas avskilda från gångkläder.

Sopor/avfall
Soputrymme ska finnas i anslutning till lokalen. Den kan vara gemensam med fastighe-
ten i övrigt.
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Nationella mål

Miljöbalken och tillsynen av den är en viktig del av arbetet med att nå de nationella kva-
litetsmålen och folkhälsomålen.

Riksdagen har satt miljömålet att inom en generation nå en ekologisk hållbar utveck-
ling. Människors hälsa är en av fem grundläggande värden som Socialstyrelsen har det 
övergripande ansvar för att driva och utveckla på nationell nivå. Man har också uppgift 
att stödja det arbetet på regional och lokal nivå. 

Två av miljökvalitetsmålen handlar om Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Båda dessa 
har delmål som handlar om miljö- och hälsoinformation om varor, god inomhusmiljö 
mm. Tillsynen av hälsoskyddet vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är en insats för att 
nå dessa mål. 

Folkhälsomål

Statens Folkhälsoinstitut har det nationella ansvaret för folkhälsoområdet tillsammans 
med landsting och kommuner på lokal nivå. 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bland de mål som satts upp är:
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• Gott skydd mot smittspridning

Båda dessa ingår i tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Nationell handlingsplan för handikappolitiken

2001 antog regeringen en nationell handlingsplan – ”Från patient till medborgare”. En-
ligt den planen ska arbetet inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delak-
tighet i samhället för människor med funktionshinder. Till funktionshinder kan allergi 
och annan överkänslighet räknas.
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Anmälan enligt miljöbalken

Anmälningsplikt föreligger om din verksamhet:
innebär risk för blodsmitta, dvs om du i din verksamhet gör någonting där du 1. 
penetrerar huden. Det kan gälla användandet av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg. 
sker i bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 2. 
många människor, exv även en mindre spa-anläggning med bubbelbad eller bad-
tunna.
innebär utbildning/kursverksamhet i skolor av alla slag och på alla nivåer.3. 

En anmälningspliktig verksamhet får börja tidigast 6 veckor efter det att anmälan har 
gjorts. Anmälningsplikten gäller verksamheten som helhet inklusive den eventuella lo-
kal du ska arbeta i. 

Detsamma gäller alltså vid ambulerande verksamhet dvs. hembesök, arbete på företag 
etc. Då ska anmälan göras i den kommun där du har din fasta adress. Arbetar du i flera 
kommuner kan det vara säkrast att fråga även de andra kommunerna om du bör anmäla 
verksamheten även där.

En lokal där du arbetar med hygienisk behandling behöver inte anmälas om det inte 
innebär risk för blodsmitta enligt ovan. Däremot gäller att du som utövare genom 
egenkontroll anpassar lokalen efter den verksamhet som skall utföras. Vid bedömning 
av vilka verksamheter som ska anmälas är det ”hälsoskyddsaspekten” på behandlingen 
som är avgörande för vilka krav som bör ställas på lokalen. Det kan vara risken för smitt-
spridning, hygienisk standard och möjligheterna till lämplig rengöring av verktyg och 
användning av kemikalier. 

I de flesta kommuner tas avgift dels ut vid anmälan och ytterligare en avgift för besök i 
lokalen. Avgifterna skiljer sig åt men ligger kring ca 1-3.000 kr. Till detta kan komma en 
årlig tillsynskostnad på 500-1.500 kr. Om anmälan inte skickas in tar de flesta kommu-
ner ut en straffavgift på 5-10.000 kr. 

Det innebär att du alltid i ett tidigt skede ska ta kontakt med Miljö- och Hälsa i din 
kommun och både be om skriftliga råd och anvisningar om lokalens utformning samt de 
anmälningsblanketter som ska användas. 
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Tillsyn enligt miljöbalken

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska Miljö-och hälso-
nämnden ägna särskild uppmärksamhet bland annat åt lokaler där allmänheten yrkes-
mässigt erbjuds hygienisk behandling. Tillsynen prioriteras utifrån hälso- och miljömäs-
siga risker vid återkommande tillsyn och vid klagomål. Kunder som har anmärkningar 
på en verksamhet kan vända sig till miljökontoret i den kommun där verksamheten är. 

Egenkontroll enligt miljöbalken
Miljöbalken säger att den som bedriver en verksamhet har ett eget ansvar för att fort-
löpande planera och kontrollera verksamheten. Egenkontrollen innebär att du ska ha 
kontroll över:
• att miljöbalken följs
• att beslut som gäller för verksamheten följs
• att verksamhetens påverkan på hälsan och miljön övervakas.

Syftet med egenkontrollen är att du som terapeut på egen hand skall åstadkomma och 
upprätta ett väl fungerande hälso- och miljöarbete för din verksamhet så att miljöbal-
kens och andra myndigheters krav följs. Du ska bedöma vilka risker för människors hälsa 
som din verksamhet medför samt själv åtgärda brister i förebyggande syfte. 

 
Miljöbalkens hänsynsregler

Bevisbörderegeln
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska kunna visa att det kan ske 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller för miljön, och kunna visa att man 
följer hänsynsreglerna. Brukar också kallas för principen om omvänd bevisbörda.

Kunskapskravet
Verksamhetsutövaren måste ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön.

Försiktighet
Redan risken för en olägenhet för människors hälsa eller miljön innebär en skyldighet 
att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Bästa möjliga teknik
Här ingår, förutom den använda teknologin, frågor om utbildning, arbetsledning, drift, 
skötsel, underhåll, avveckling m.m. Det innebär bl.a. att det ska finnas fungerande ruti-
ner för att styra hur verksamheten i olika avseenden ska kunna arbeta förebyggande.

Förorenaren betalar
Med det menas att det alltid är den som orsakat eller riskerar att orsaka en miljöstörning 
som ska bekosta förebyggande eller avhjälpande åtgärder.
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Lokaliseringsprincipen
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska välja den plats som är mest 
lämplig med tanke på risk för olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Handlar om att hushålla med råvaror och energi. Det kan t.ex. handla om att återan-
vända eller återvinna material och andra resurser, eller att göra detta möjligt.

Produktvalsprincipen
Verksamhetsutövaren ska exempelvis välja de kemiska produkter och biotekniska orga-
nismer som är minst skadliga för miljön.

Skälighetsregeln
De krav som ställs enligt miljöbalken ska vara hälso- och miljömässigt motiverade, utan 
att vara ekonomiskt orimliga. En avvägning ska därför göras mellan nytta och kostnad.

Egenkontroll i din verksamhet
För att uppfylla egenkontrollen måste du alltså kartlägga, dokumentera och redovisa de 
rutiner du anser behövs. Det finns dock inget krav på omfattningen av dokumentatio-
nen. 
Det är en mängd olika detaljer som bör ingå i egenkontrollen och bland annat följande 
bör du fundera över:
• Ansvarfördelning mellan dig som terapeut och andra om ni arbetar under samma tak i 
en gemensam lokal.
• Ansvarfördelning bland personal som tydligt anger vem som ansvarar för vad.
• Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan dig och din eventuella fastighetsä-
gare.
• Rutiner för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning.
• Rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt kontroll av 
åtgärderna.
• Rutiner för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar.
• Rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.
• Rutiner för att kontrollera att de kosmetiska och hygieniska produkter samt medicin-
tekniska produkter som används uppfyller gällande bestämmelser.
• Göra fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av verksamhe-
tens risker utifrån ett allmänt hälso- och miljöperspektiv.
• Rutiner för hantering av kemiska ämnen. Kontroll av förbrukningen av kemiska pro-
dukter och möjligheten att kunna välja miljömässiga alternativ. 
• Rutiner för kontroll av avfallshantering.
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Hygienmanual

Ett sätt att skapa dokumentation och rutiner är att skapa en hygienmanual som är an-
passad till den verksamhet du driver. Följande manual är ett exempel på hur den kan se 
ut. Den är tänkt att fungera i en blandad verksamhet med både klinisk verksamhet och 
undervisning.

Hygienmanual för XXXXXXXXXXX

Reviderad 200X-XX-XX

1. Hygien i samband med behandling

1.1  Innan behandling skall rummet kontrolleras avseende städning, tillgång till en-
gångsmaterial för den kommande behandlingen och om så krävs fylla på från förråd. 
Rena handdukar hämtas från förråd.

1.2  Bänken rengörs med alkoholfri bänkrengöring/desinfektion. 

1.3  Arbetskläder finns att tillgå i förrådsskåp.

1.4  Egen handtvätt sker innan patienten tas in i behandlingsrum.

1.5  Efter anamnes, viss journalskrivning och i samband med att patienten bereds av-
skildhet under avklädning lämnar terapeuten rummet för ytterligare handtvätt med 
desinfektionsmedel.

1.6  Vid behov används handskar av engångstyp eller munskydd som finns i förrådsskåp.

1.7  Eventuella ytterligare engångsartiklar som tejp, förbandsmaterial, kyl/värmepåsar 
hämtas i förrådsskåp. 

1.8  Vid behov görs ytterligare handtvätt med desinfektion under behandlingstiden.

1.9  Om behandling inte anses kunna genomföras av hygien eller medicinska skäl tillkal-
las klinikchef för bedömning av behandlingens eventuella genomförande. Om denne 
inte finns tillgänglig avgör terapeuten själv om behandlingen kan genomföras eller ska 
avbrytas. Därefter sker journalföring med tillräcklig information om underlag för beslu-
tet.

1.10  Efter behandlingen slängs engångsmaterial i avsedd papperskorg i behandlingsrum-
met. Vid dagen slut töms den i avsedd sopsäck för transport av ansvarig till soprum.
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1.11  Bänken rengörs efter behandlingen med alkoholfri bänkrengöring/desinfektion. 

1.12  Använda handdukar placeras i tvättkorg.

1.13  Övriga använda produkter rengörs och återställs i förråd.

1.14  Påpeka brister för XXXX som är ansvarig för att fylla på förråden.

1.15  Behandlingen journalförs i sin helhet senast samma dag.

2. Hygien och vikten av personlig hygien vid praktisk undervisning

2.1  Innan undervisning påbörjas skall klassrum och bänkar vara placerade för att passa 
gruppens sammansättning och storlek.

2.2  Bänkar rengörs med alkoholfri bänkrengöring/desinfektion.

2.3  Tillse att tillräckligt med engångshanddukar, bänkunderlägg, oljor, krämer finns i 
rummet, Om ej fylla på från förråd.

2.4  Själv tvätta händer med tvål och handdesinfektionsmedel.

2.5  Tillse att eleverna förstår vikten av att under kursen regelbundet gå och tvätta hän-
der med tvål och handdesinfektion i samband med patientbyte, nya moment etc.

2.6  Tömma papperskorgar vid behov under kursens gång.

2.7  Att efter kursen tömma dessa i avsedda sopsäckar för transport till soprum.

2.8  Att fylla på engångsmaterial, bänkpapper, oljor och krämer. Kasta eventuella tomma 
förpackningar om de ej är avsedda för påfyllning.

2.9  Påpeka brister för XXXX som är ansvarig för att fylla på förråden.

2.10  Att vid behov efter kurs eller i samband med raster öppna fönster för snabb luftväx-
ling. Dock ej så länge att rummen kyls ner.

3. Ansvarfördelning för drift/underhåll mellan oss och hyresvärd. 

3.1  Allmänt underhåll lokal avseende hygien/städ/sophantering är vårt ansvar.

3.2  Större lokalunderhåll åligger hyresvärden.
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3.3  Vi ansvarar för att sopor i sorterad form når sopstationen och läggs i avsedda kärl.

3.4  Hyresvärden ansvarar för underhåll av sopstation.

3.5  Vi ansvarar och betalar hyra för tillgång till sophantering, uppvärmning.

3.6  Hyresvärden ansvarar för funktion och skötsel av mekanisk ventilation.

4. Rutiner för städning, rengöring, skötsel av lokal samt kontroll av åt-
gärder.

4.1  Varje morgon kontrollerar XXX eller XXX lokalerna avseende gårdagens aktivite-
ter och antecknar eventuella avvikelser och tar därefter upp det med ansvarig terapeut/
lärare.

4.2  Förråden kontrolleras och beställningar görs i god tid för att förråden aldrig skall 
vara slut. Ansvarig är XXX.

4.3  XXX är ansvarig för att påpeka eventuella brister innan dagens aktiviteter startar 
för aktuella terapeuter/lärare.

4.4  Varje vecka, eller vid behov tidigare, städas lokalerna grundligt avseende golv, föns-
ter, speglar, väggar, dörrar, wc etc. Ansvarig är XXX.

4.5  Varje halvår eller vid behov rengörs fönster på utsidan. Ansvarig är XXX.

4.6  En gång varje år rengörs bänkar och utrustning med desinfekterande klorrengö-
ringsmedel. Ansvarig är XXX.

5. Rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet

5.1  Vid misstanke om smitta eller annan olägenhet är varje enskild terapeut/lärare 
ansvarig för att till XXX eller XXX framföra misstanken och kunna redogöra för möj-
liga orsaker till händelsen.

5.2  Vid anmälan från patient om smitta eller misstanke om smitta följa kvalitetsmanua-
len för kliniken avseende avvikelser.

5.3  Alla mistankar skall av klinikchefen XXX kontrolleras och vid behov skall anmälan 
göras enligt smittskyddslagen, miljöbalken eller hälso- och sjukvårdslagen. 
I de fall terapeuten ej lyder under lagen utan dess undantag skall eventuell anmälan göras 
till respektive yrkesförbunds etiska nämnd eller dess ansvarsnämnd beroende på ärende.
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6. Fortlöpande undersökningar av verksamhetens risker.

6.1  Det åligger klinikchef att ständigt enligt klinikens kvalitetsmanual systematiskt 
kontrollera och följa upp verksamheten avseende hygien och allmänna risker.

6.2  Alla åtgärder antecknas i pärmen.

6.3  Klinikchefen ansvarar för att hela tiden följa regelförändringar och anpassa verk-
samheten så att den följer gällande lagstiftning.

7. Rutiner för sop- och avfallshantering.

7.1  Respektive terapeut/lärare ansvarar för att klass- och behandlingsrum är rätt utrus-
tade avseende engångsmaterial före och efter varje aktivitet.

7.2  Avvikelser meddelas XXX eller XXX som ansvarar för anskaffning.

7.3  Dagligen samlas engångsmaterial i sopsäck som tillsammans med annat avfall förs 
till miljöstation i huset. Ansvarig är XXX och XXX.

7.4  Vid större ansamling töms soporna ytterligare per dag i soprum. 

7.5  I den mån miljöfarliga sopor ansamlas skall dessa separeras och läggas i rätt kärl i 
soprum.

Läst:
Namn       Datum

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Städdagbok

Datum:
Åtgärder:

Signatur:

Datum:
Åtgärder:

Signatur:

Datum:
Åtgärder:

Signatur:

Datum:
Åtgärder:

Signatur:
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Sjukhushygien ur ett historisk perspektiv

Sjukhusinfektioner har alltid funnits och man ansåg förr i tiden att sjukhusen var farli-
gare än slagfälten. På 1850-talet gjorde Florence Nightingale ett stort och betydelsefullt 
arbete för de brittiska soldaterna och krigssjukvården under Krimkriget. Förhållandena 
tidigare var olidliga och när dessa rapporter nådde hemlandet tvingades snabba åtgärder 
fram. Sjuksköterskan Florence Nightingale lyckades värva 32 sjuksköterskor som reste 
ner till Istanbul dit de engelska soldaterna fraktades med båt från Krim.

De sårade trängdes på gol-
ven, de använde stövlar som 
huvudkuddar, hade löss 
och samtliga hade maskar 
krypande i sina sår. Alla 
operationer och amputatio-
ner gjordes i sjuksalarna, på 
golvet. Avloppen var över-
fulla och igenslammande och 
dricksvattensbrunnarna var 
nedsmittade med avloppsvat-
ten. Alla patienterna hade 
diarré och endast 20 pottor 
fanns för 100 patienter. Kolera var den vanligaste dödsorsaken bland soldaterna. 
Vad gjorde man då för att reda bot på detta? Jo man städade och tvättade. Man byggde 
sängar, konstruerade om avlopp och lyckades markant förbättra hygienen. Redan efter 
drygt en månad hade gruppen minskat dödligheten bland soldaterna från 42% till bara 
2 %. Enligt många är också Florence Nightingale den som betytt mest i världen för sjuk-
hushygienens utveckling. På de civila sjukhusen var hygienen bedrövlig. Trängsel, smuts, 
urusel hygien medförde mycket hög dödlighet på alla sjukhus. 

Förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss hade inlett sin livslånga kamp mot barnsängsfe-
ber. Dödligheten var mycket stor och främst på de avdelningar 
som sköttes av läkare och medicinstuderande. De kvinnorna 
som hade oturen att hamna på läkaravdelningen bad för sina 
liv för att slippa undersökning och snarast bli utskrivna. På 
motsvarande avdelningar där barnafödandet sköttes av barn-
morskor klarade sig patienterna mycket bättre. 

Semmelweiss drog snabbt egna slutsatser då en av hans kol-
legor insjuknade och dog i en likadan varfeber som kvinnorna 
drabbades av. Han misstänkte att ”giftet” fanns i de döda 
kropparna som obducerades, och att smittan överfördes via läkarens händer, till de friska 
kvinnorna i samband med den gynekologiska undersökningen. När den obligatoriska 
handtvättningen i klorvatten genomfördes, sjönk dödligheten direkt från 10 % till 1 %.  
Dock ansåg många kollegor att det var upprörande att någon kunde påstå att en läkares 
händer skulle vara smutsiga.
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Semmelweiss fick aldrig uppleva ett erkännande, eller den berömmelse som han vara 
värd. Trettio år efter sin död kunde man fortfarande uttala nedsättande kommentarer 
om hans idéer.

Louis Pasteur var en samtida berömd professor i kemi vid Sorbonne i Paris. Han kunde 
senare genom sina undersökningar av jäsningsprocessen identifiera små organismer som 
fanns överallt i luften, på händerna och som kunde spridas genom kontakt. Han identi-
fierade de runda små svarta kulor som varit orsakerna och hade därmed upptäckt de s.k. 
streptokockerna.

1871 kunde Joseph Lister, en engelsk kirurg rapportera resultaten av sina studier över 
”huruvida närvaron av små partiklar i luften kunde vara upphovet till förruttnelse i sår”. 
Han beskrev också sina experiment kring indränkning av bandage och kirurgiska in-
strument med karbolsyra, hur han sprutade karbolsyra i luften i operationssalen. Under 
denna tid var infektioner i operationssår praktisk taget 100%. Efter sina karbolsyrameto-
der kunde denna risk minska drastiskt. Man upptäckte dock att huden reagerade på kar-
bolsyran och efter ett tag kunde renare karbolsyra tillverkas, vilket minskade retningen 
på hud och slemhinnor. 

Från denna tid har gjorts stora framsteg. Antibiotika och sulfa upptäcktes och gav möj-
ligheter till behandling, vår hygien har kraftigt förbättrats, vi har infört vaccinationer 
och därmed lyckats utrota vissa sjukdomar. Nutidens genteknik ger ytterligare helt nya 
dimensioner kring sjukdomar och åldrande. Statistiskt drabbas ca 5 % av patienter på 
sjukhus och öppenvård av infektion. Vi har dessutom drabbats av nya typer av resistenta 
bakterie- och virusstammar, smittsamma prioner, HIV/Aids, galna kosjukan mm. 
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Allmän mikrobiologi

Mikroorganismer är en förutsättning för liv på jorden. Det första organiska livet på jor-
den var små encelliga organismer, bakterier och alger, s.k. mikroorganismer. Ordet bety-
der: läran om de små liven och ämnet handlar om organismer så små att de endast kan 
undersökas i mikroskop. De var och är fortfarande till mycket stor nytta då de påverkar 
den naturliga nedbrytningen av växter och djur. På så sätt kan de nödvändiga grundäm-
nena tas tillvara och åter komma till nytta. 

Varför blir då en del av dessa mikroorganismer skadliga för människan? De förändras 
ständigt i sina arvsanlag, en reaktion påtvingad av förändringar av yttre betingelser i 
miljön. Vissa får fäste i människans vävnad, anpassar sina livsformer till denna miljö och 
har därefter lättare att sprida sig till ny human vävnad. De ökar sin spridningsförmåga, 
virulens, för just människan som organism. I tider av nedsatt kondition och allmäntill-
stånd till följd av krig eller hungersnöd minskar människans motståndskraft mot infek-
tioner. Detta gynnar tillväxten av mikroorganismer vilka blir fler och de ökar dessutom 
sin spridningsförmåga.

En parasit är en organism som lever och hämtar sin näring inne eller på ytan av en annan 
organism. Organismer som förorsakar sjukdom uppträder som parasiter i den vävnad de 
infekterar. Vid infektion råder parasistism. Alla organismer som lever inuti människan 
uppträder dock inte som parasiter. Ofta kan organismer leva i symbios, dvs. organismen 
och värden drar nytta av varandra. Exempel på detta är de bakterier som ingår i vår 
tarmflora och som skyddar oss mot andra skadliga bakterier. Parasiter brukar indelas i 
ektoparasiter och endoparasiter. 
• Ektoparasiter lever på värdens yta, exempelvis loppor, löss och kvalster. 
• Endoparasiter lever i kroppens inre.

Klassifikation av sjukdomsalstrande organismer hos människan:
• ektoparasiter: loppor, löss, kvalster
• maskar: rundmaskar, bandmaskar, plattsmaskar
• protozoer: flagellater, amöbor, spordjur
• svampar: jästsvampar, trådsvampar, mögelsvampar
• bakterier
• virus: DNA-virus, RNA-virus
• prioner: outvecklade proteiner som kan orsaka infektion

Den levande organismen indelas efter utvecklingsgrad i eukaryota och prokaryota orga-
nismer. 

Eukaryota organismer innehåller högt utvecklade celler vilka är fullt utrustade med alla 
nödvändiga cellorganeller för att självständigt sköta sin ämnesomsättning. De har också 
sina arvsanlag i en cellkärna omgivet av ett kärnmembran. Människor och djur, insekter, 
maskar och protozoer är sådana organismer.
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Prokaryota organismer består av lågt utvecklade celler som endast har en enkel kärnsub-
stans i cellens cytoplasma. Cellandning och energiomsättning sköts av enzymer i cell-
membranet. Bakterier är ett exempel på sådana organismer.

Virus, våra kanske vanligaste parasiter är så enkelt 
byggda att de inte ens uppfyller kriterierna för att 
kallas celler. De saknar helt cellmembran, cyto-
plasma och hela den utrustning som behövs för 
att ombesörja den egna ämnesomsättningen eller 
fortplantningsförmågan. Virus består bara av arvs-
anlag samt ett skyddande proteinskal.

Smitta och smittspridning

Mikroorganismer eller mikrober är olika namn på 
smittämnen som kan orsaka infektion. Smittkälla 
kallas platsen där dessa smittämnen finns. Smitt-
ämnen kan överföras till en annan individ som 
kallas för mottagare. De sätt som smitta överförs 
kallas för smittvägar. Smitta innebär att smittämnen försöker få fäste i vår vävnad. När 
de lyckats, uppstår en infektion.

Olika smittvägar är:
• luftsmitta
• kontaktsmitta
• peroral smitta
• blodsmitta
• vektorsmitta

Luftsmitta
I luften finns bakteriebärande aerosoler, luftburna mikroskopiska droppar, dammpartik-
lar och hudfragment. Dessa finns i stor mängd runt om oss hela tiden.

Droppsmitta via aerosoler kan uppkomma när en person nyser, hostar eller pratar. Man 
räknar med att ca 10 000 smittbärande aerosoler slungas ut under en nysning. Dessa 
droppar är så lätta att de svävar i luften ett tag innan de tillslut faller mot golvet. Befin-
ner man sig i luftströmmen framför personen som nyser kan man bli smittad. En annan 
form av luftsmitta är aerosoler som når ögats bindehinna.
 
Dammsmitta innebär smittspridning via torr luft. Alla individer avger ständigt mängder 
av hudpartiklar, mer när vi rör oss än när vi är i stillhet. Varje gång man bäddar, klär av 
och på sig, virvlas mängder med partiklar upp och man räknar med att ca 10% av dessa 
är smittbärande. Personer med sårinfektion, eksem, psoriasis, eller annan fjällande hud-
sjukdom sprider mer partiklar än i normala fall.
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Kontaktsmitta
Kan ske genom direkt eller indirekt kontakt. 
Direkt kontakt innebär att en mottaglig vävnad har direkt kontakt med mikroorga-
nismer i en infekterad vävnad. Exempel på smittvägar är att kyssa någon som har en 
svalginfektion eller att ha samlag med någon som har en genital infektion. Ett annat 
exempel på direkt smitta är när man själv har en hudinfektion på handen och sköter om 
ett sår. Då finns risken att bakterier överförs direkt till såret.

Indirekt kontakt innebär att bakterier överförs från en infektion via ett friskt mellanled. 
Det kan vara ett föremål som ett instrument, bänk eller via händerna. Handen är den 
absolut vanligaste överföringsvägen inom sjukvården.

Svampsjukdomar och vårtvirus kan överföras vid ofullständig rengöring av verktyg eller 
golv, bäddar (t.ex. solarier eller massagebord) och andra ytor där naken hud kommer i 
kontakt med underlaget.

Peroral smitta
Både vatten och livsmedel kan fungera både som smittkälla och som smittväg för tarm-
smitta. Exempel är grönsaker som sköljs i smittat vatten. Ett annat exempel är att använ-
da samma kniv för att först stycka en kyckling och därefter för att skära grönsaker.

Blodburen smitta
Innebär att mikroorganismer överförs från en individ till annan via blod, blodprodukter 
och blodbildande kroppsvätskor. Minimala stick eller hudskador kan fungera som in-
körsport för minimala mängder smittat blod, vilket kan medföra maximala konsekven-
ser.

Vektorsmitta
Innebär smitta genom insekter som flugor, myggor, fästingar och loppor. De kan sprida 
smittämnen genom sitt stick i huden.

Sjukvårdshygien

Med detta menas de åtgärder som förhindrar uppkomsten av vårdrelaterade infektioner 
bland personal och patienter i samband med sjukvård. Detta omfattar barriärvård, per-
sonlig hygien, vårdrutiner, infektionsregistrering, metoder för desinfektion, rengöring 
och sterilisering, städning, ventilation, hantering av ren och smutsig tvätt och avfalls-
hantering.

Barriärvård
Är namnet på de åtgärder som vidtas för att undvika smitta vid kontakt med kroppsväts-
kor, dvs. handhygien och bruk av skyddshandskar och skyddskläder. 
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God handhygien är den viktigaste åtgärden för att förhindra kontaktsmitta. Hudens 
bakterieflora utgörs av både stationära och tillfälliga mikroorganismer. Handdesinfek-
tion av händerna bör utföras ofta. Tvätt med alkohol eller klorhexidin ger effektivare 
bakteriereduktion än enbart tvåltvätt. Då huden utgör ett effektivt skydd mot infektio-
nen när den är frisk och hel gör att täta tvåltvättningar och alkoholtvättningar ger en 
torr och narig hud. Huden bör av denna anledning återfettas med hudbalsam emellanåt 
för att inte förstöra vårt eget skydd. 
Naglar ska vara kortklippta och ofärgade, detta för att det kan dölja smuts. Ringar, 
klockor och armband bärs aldrig under vårdarbete då dessa kan överföra smitta och för-
orsaka skada på huden.

Övrig skyddsutrustning
Arbetskläder, långbyxor och blus eller rock blir lätt smittbärande. Byte bör göras regel-
bundet, kanske 1-2 gånger i veckan. Privata kläder bör inte användas i direkt vårdarbete. 
Arbetskläderna ska kunna tvättas ofta och i så hög temperatur att smittämnena avdödas. 
Temperaturen bör vara minst 80-90°C.  Är du själv förkyld bör ansiktsskydd användas 
om du överhuvudtaget ska arbeta.

Hur du kan förhindra luftsmitta?
Droppsmitta faller snart till golvet där de till slut dör. Regelbunden rengöring av golv, 
bänkar och andra möbler, utrustning skall göras för att förhindra att smittämnena till-
växer. Dammpartiklar och hudpartiklar motverkas också effektivt av en regelbunden 
rengöring. Ventilation av utrymmen är viktigt och man eftersträvar en luftomsättning 
ca 3 gånger per timme. Luft som fuktats ytterligare ger ett behagligt inneklimat men ger 
också grogrund för mikroorganismers tillväxt varför detta helt bör undvikas i vårdut-
rymmen.

Desinfektion – rengöring – sterilisering

Desinfektion
Desinfektion innebär reduktion av antalet mikroorganismer till ett så lågt antal att före-
målen blir höggradigt rena. 

Fysikalisk desinfektion åstadkommes med fuktig värme. Den kan ske genom kokning 
under lock någon minut, i maskindisk som både rengör och desinficerar samtidigt eller 
genom spoldesinfektion som inte rengör utan spolar med kall- och varmvatten. 
Värmedesinfektion kan ske genom kokning i vatten under lock i minst 5 minuter.
Kemisk desinfektion används för hud och för föremål som inte tål värme. Till detta an-
vänds alkoholer, aldehyder eller oxidationsmedel som klorhexidin. Alkoholer är effektiva 
mot alla bakterier och mot de flesta virus och svampar. Klorföreningar är effektiva mot 
alla bakterier, svampar och virus. Aldehyder som gluttaraldehyd är mycket effektiva och 
används för desinfektion av instrument. 
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Tänk dock på att:

• Alkoholer förorsakar sveda på slemhinnor och i sår. 
• Klorhexidin kan skada inneröra och hjärnhinnor. Klorföreningar är hudirriterande 
och allergiframkallande samt bleker textilier, fräter på metaller och har en stark lukt. 
•Aldehyder är giftiga, allergena och starkt hud- och slemhinneirriterande.

Huddesinfektion
Desinfektion av patientens hud är nödvändigt då huden skall penetreras. Risken är an-
nars stor att bakterier på huden, t.ex. gula stafylokocker, förs in i djupare hudlager och 
där orsakar infektioner. Alkoholbaserade desinfektionsmedel rekommenderas före stick 
i huden.
Om du själv får blod på t.ex. händerna, sköljs de snabbt under rinnande vatten och des-
infekteras därefter.

Rengöring
Rengöring innebär diskning av föremål så att de blir synligt rena. Noggrann mekanisk 
rengöring med hjälp av t.ex. borstning med varmt vatten och lämpligt rengöringsmedel 
är en förutsättning för en lyckad smittrening. Smuts, fett, hud eller blodrester kan avse-
värt minska effekten av de efterföljande smittreningsstegen. Om man befarar smittrisk, 
kan det finnas behov av att använda desinfektionsmedel redan före den mekaniska ren-
göringen för att något minska riskerna att smitta överförs. 

Använd alltid handskar vid rengöring, och desinfektion.

Städning ska ske både som torr- och våtstädning. Torra metoder är torrmoppning, 
dammsugning och sopning. Fuktiga metoder innebär fuktmoppning och fuktsvabb-
ning. Ventiler, element, hjul på möbler, skåp, fönster, dörrar och nyckelhål rengörs extra 
noggrant.

Hantering av smutstvätt
Tvätt uppsamlas i tygsäck eller liknande. Tvätten maskintvättas vid temperatur av 
80-90°C vilket ger en desinfekterande effekt. Eventuella handdukar eller annat som 
kommit i direkt kontakt med smittämnen, exempelvis ett öppet sår, är att se som riskav-
fall och ska hanteras därefter. Normalt kan inte vanlig maskintvätt klara detta och man 
bör bränna eller på annat sätt destruera textilierna.

Sophantering
Konventionellt avfall som bänkpapper, pappershanddukar hanteras som vanligt hus-
hållsavfall och tas om hand på lämpligt sätt. 
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Sterilisering
Sterilisering innebär ett totalt avdödande av alla levande mikroorganismer inklusive 
sporer. Sterilisering är alltså den säkraste metoden, oberoende av vilket smittämne man 
vill oskadliggöra.

Steriliseringsmetoder
• Autoklavering, innebär att materialet behandlas med 
mättad het vattenånga.
• Torrsterilisering innebär bearbetning med torr, het 
luft.
• Kemisk sterilisering innebär behandling med giftiga 
lösningar.
• Joniserande strålning kan användas men framför allt 
sker det vid fabrikssterilisering av engångsmaterial.
Den metod för sterilisering som rekommenderas i för-
sta hand är torrsterilisering eller autoklavering. Före sterilisering rengörs och desinfekte-
ras instrumenten. Med fördel kan dessa före sterilisering förpackas i speciella emballage 
som bibehåller steriliteten en viss tid. För att skilja sterilt materiel från icke sterilt bör 
indikering, t.ex. med tejp, användas och förpackningarna datummärkas. Sterilisatorns 
funktion ska kontrolleras regelbundet. Smittskyddsinstitutet eller mikrobiologiskt labo-
ratorium kan ge ytterligare information.

Hälsorisker

Blodsmitta och hudinfektioner
För att förebygga att blodsmitta eller hudinfektioner uppstår vid hygienisk behandling 
krävs en god allmän hygien och smittrening av redskap som inte är av engångstyp. Det 
gäller främst de behandlingar där man medvetet gör hål i huden, t.ex. tatuering, aku-
punktur, håltagning i öron och diatermi, elektrisk värmebehandling. Risk för blodsmitta 
eller hudinfektion finns dock även vid andra typer av behandlingar där stick och skärs-
kador kan uppstå av misstag.

Ett stort antal människor bär på smittsamma sjukdomar utan att själva veta om det. 
Blod kan vara smittförande under perioden mellan smittillfället och utvecklandet av 
symtom, den s.k. inkubationstiden. Inkubationstiden kan för flera av de aktuella sjukdo-
marna vara mycket lång, upp till månader och ibland flera år. Även de som tillfrisknat, 
t.ex. från hepatit B, kan vara smittbärare under lång tid. 

Den som ger hygienisk behandling bör därför alltid följa i förväg uppgjorda rutiner för 
smittskydd och rening.
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Risker vid hygienisk behandling
• Bakteriella infektioner: Om inte huden desinfekteras på rätt sätt och sterila instrument 
används finns det en uppenbar risk för att hud infektioner kan uppkomma. Dessa kan 
orsakas av streptokocker.

• Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) över hela hudytan och dessutom av tarm-
bakterier, om behandlingen utförs nära analöppningen (övre delen av låren, sätet eller 
ljumskarna).

• Virusinfektioner: Om inte steriliserade instrument används, finns risk för att blodbu-
ren smitta överförs. De smittämnen som främst är aktuella är hepatit B virus, hepatit C 
virus, andra hepatitvirus samt humant immunbristvirus (HIV).

Lagar och bestämmelser i korthet

Plan- och bygglagstiftningen
Bygglov krävs enligt lagen för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller inreda en 
befintlig byggnad för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Även uppsättning av viss typ av 
skyltar är bygglovspliktigt. 
Lokal tillsynsmyndighet är kommunens byggnadsnämnd som du kontaktar om du har 
frågor eller är osäker på om de åtgärder du planerar kräver bygglov.

Arbetsmiljölagen
Lagen ger de yttre ramarna för vad som gäller miljön på en arbetsplats. Finns ingen 
anställd eller om du arbetar som egenföretagare ska du själv se till att risker i din egen 
arbetsmiljö identifieras och åtgärdas.

Smittskyddslag
Lagen syftar till att förebygga och bryta spridning av smittsamma sjukdomar. När det 
gäller smittskydd är landstinget med smittskyddsläkaren ansvarig för att smittsamma 
sjukdomar bekämpas bland människor. Miljönämnden har ansvar för att smittsamma 
sjukdomar bland människor bekämpas genom att se till att smitta inte sprids via vatten-
täkter, livsmedel, djur, avloppsvatten, ventilationsanläggningar mm.

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Lagen omfattar bl.a. vilka skyldigheter som föreligger för hälso- och sjukvårdspersonal, 
behörighets- och legitimationsregler, begränsningar att vidta vissa hälso- och sjukvår-
dande åtgärder och Socialstyrelsens tillsyn inom hälso- och sjukvårdens område.
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Enligt denna lag är följande åtgärder förbjudna att vidta om verksamhetsutövaren inte 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen:
• Behandling av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskydds-
lagen.
• Behandling av cancer och andra elakartade svulster.
• Undersökning eller behandling av en person under allmän bedövning eller lokal be-
dövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos. 
• Behandling med radiologiska metoder.
• Ge skriftliga råd eller anvisningar för behandling utan en personlig undersökning.
• Utprovning eller tillhandahållande av kontaktlinser.
• Undersökning eller behandling av barn under åtta år.

Om verksamheten utgör hälso- och sjukvård är det Socialstyrelsens regionala tillsyn-
senheter som utövar tillsynen. Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av 
Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall anmäla detta till Socialstyrelsen senast en 
månad innan verksamheten påbörjas.

Tobakslag
Lagen som kom 1993 förbjuder rökning i lokaler dit allmänheten har tillträde. Särskilda 
utrymmen får dock avsättas för rökning. 

Produktsäkerhetslag
Syftet med lagen är att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter 
inte orsakar skada på person. Varor och tjänster ska vara säkra och ansvarig är den som 
säljer eller tillhandahåller tjänsten eller varan. Konsumentverket har tillsynsansvar.

Strålskyddslag
Lagen reglerar bland annat lasrar och solarier. Statens strålskyddsinstitut SSI ansvarar 
för tillsyn och tar fram föreskrifter för användandet av lasrar och solarier. Laserbehand-
ling av huden hos friska människor i kosmetiskt syfte är inte en medicinsk behandling 
som måste utföras under ansvar av en läkare.

Brottsbalk
Den som utsätter någon annan för smittorisker eller på annat sätt tillfogar någon skada 
avsiktligt, genom vårdslöshet eller försummelse, kan dömas till straff enligt brottsbal-
ken. Lagrum som kan bli aktuella i samband med smittspridning eller felaktig hygienisk 
behandling är misshandel, vållande av kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av 
fara för annan.
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Lagen om medicintekniska produkter
Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens upp-
gift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart 
eller i huvudsak

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder,

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller kontrollera 
befruktning.

Lagen är till för att förebygga olyckor och tillbud. Läkemedelsverket är den myndighet 
som är ansvarig för att bedöma om en produkt omfattas av lagen. 
Som terapeut innebär att du använder produkter som är tillverkade på ett miljömässigt 
bra sätt, icke djurallergitestat, har en leverantör som har produktansvaret och som du vid 
eventuellt problem kan kontakta. Undvik att blanda ihop oljor, krämer etc själv då du 
oavsett ingrediensernas ursprung är produktansvarig för den blandning du gjort. 

Föräldrabalken
Personer under 18 år är omyndig och får enligt lagen inte själv råda över sin egendom 
eller åta sig förbindelser av ekonomisk natur. 
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SOSFS 2006:4 - Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet; beslutade den 
17 januari 2006.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 
26 kap. 19 § miljöbalken samt 4–7 §§ förordningen(1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll.

Definition
Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verk-
samhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 6 
kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Massage, 
hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på 
sådan verksamhet.

Allmänna råd 
Den som arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet bör bl.a. beakta följande för att 
begränsa risken för spridning av smitta:
• En god handhygien bör tillämpas. Det innebär noggrann tvättning av händerna samt, 
vid behandling där det finns risk för blodsmitta eller vid annan behandling med hög 
smittorisk, desinfektion av händerna.
• Skyddshandskar av engångsmaterial bör användas vid behandling med risk för blod-
smitta och i övrigt vid behov.
• Hud eller slemhinna som skall penetreras bör vara ren och fri från sår samt bör desin-
fekteras före behandlingen.
• Den som utför en behandling bör undvika att använda klockor eller smycken på hän-
der och armar samt smycken i läppar och näsa.
• Speciella arbetskläder bör användas. Dessa bör förvaras på arbetsplatsen och åtskilda 
från privata kläder.
• Den som har sjukdom eller sår som skulle kunna innebära smittorisk för kunden i 
samband med en behandling bör inte utföra behandlingen.
• Den som utför en behandling bör vara uppmärksam på eventuella sjukdomar eller sår 
hos kunden och göra en bedömning av om speciella åtgärder behöver vidtas. Om en be-
handling skulle kunna innebära risk för blodsmitta, bör kunden inte behandlas. 

Instrument och redskap m.m.
Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig hygienisk verksamhet 
bör vara av sådan beskaffenhet och skötas så att risken för spridning av smitta begränsas. 
Det innebär bl.a. följande:
• Instrument och redskap, som inte är av engångstyp, bör rengöras noggrant innan de 
återanvänds. Skalpell- och rakblad bör dock alltid vara av engångstyp.
• Instrument och redskap som kan komma i beröring med slemhinnor eller skadad hud, 
utan att dessa penetreras avsiktligt, bör vara desinfekterade.
• Instrument och redskap bör rengöras mekaniskt före desinfektion. De bör desinfek-
teras i en diskdesinfektor. Diskdesinfektorns funktion bör kontrolleras regelbundet. In-
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strument och redskap kan även desinfekteras genom att kokas 5 minuter under lock.
• Värmekänsliga instrument och redskap kan desinfekteras med kemiska medel enligt 
tillverkarens anvisningar.
• Vid penetrering av hud eller slemhinna bör sterila instrument användas. Instrumenten 
bör steriliseras i en godkänd autoklav som bör kontrolleras regelbundet.
• Smycken som används vid håltagning bör vara sterila.
• Sterila instrument, redskap och smycken bör förvaras i sterila förpackningar.
• Färg och spädningsvätskor som används vid tatuering bör vara sterila. Beredningarna 
bör blandas i sterila koppar med hjälp av sterila instrument.
• Efter tatuering bör överbliven färglösning inte återanvändas.

Lokalens utformning
En lokal som används för yrkesmässig hygienisk verksamhet bör placeras, utformas och 
skötas så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas. Det innebär bl.a. att 
lokalen
• inte bör användas till annan verksamhet än sådan som den är avsedd för,
• bör vara väl avskild, om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad,
• bör vara utformad så att rengöring och desinfektion av såväl lokal som instrument un-
derlättas,
• bör vara utformad så att behandlingar med risk för blodsmitta kan utföras avskilt från 
andra typer av behandlingar, och
• bör ha en god luftkvalitet.

I lokalen bör det finnas:
• lämpligt placerade tvättställ för handtvätt som bör ha rinnande varmt och kallt vatten 
och vara utrustade med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel,
• särskilda utrymmen med arbetsbänkar, rinnande varmt och kallt vatten samt lämpliga 
anordningar för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument och redskap,
• en särskild plats för förvaring av desinfekterade respektive sterila instrument och red-
skap,
• ett ändamålsenligt städutrymme som är försett med utslagsvask och rinnande varmt 
och kallt vatten,
• ett särskilt utrymme för personalens ombyte och förvaring av kläder,
• ett tillräckligt antal toaletter som är försedda med tvättställ med rinnande varmt och 
kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar, och
• en utslagsvask för fotbadsvatten med möjlighet till upptappning av varmt och kallt vat-
ten, om lokalen används för fotvård.

Egenkontroll
Verksamhetsutövaren skall enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kon-
trollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors 
hälsa uppstår. I förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll preciseras delar av 
miljöbalkens krav på egenkontroll. Där finns också krav på dokumentation.
Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner
• för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar,
• vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa,
• för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning,



HYGIEN I VERKSAMHET SOM KROPPSTERAPEUT

• 34 •

• för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa 
åtgärder,
• för hantering och val av kemiska ämnen, och
• för kommunikation med kunderna.
Dokumentationen bör hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Information
Information om eventuella hälsorisker i samband med den hygieniska behandlingen bör 
lämnas till kunden. I de fall speciell efterbehandling behövs bör kunden även få infor-
mation om skötselrutiner. Informationen bör vara skriftlig.

Samtidigt beslutar Socialstyrelsen att Allmänna råd 1995:3 Yrkesmässig hygienisk be-
handling, utgivna i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, skall 
upphöra att gälla.

Socialstyrelsen
KJELL ASPLUND
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SOSFS 2007:19 - Socialstyrelsens föreskrifter om basal 
hygien inom hälso- och sjukvården m.m

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.;
beslutade den 27 november 2007.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 3 § 1 och 5 förordningen 
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 
samt 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas inom sådan verksamhet som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) samt lagen (2001:499) om omskä-
relse av pojkar.

Hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar
2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller 
annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelate-
rade infektioner:
1. Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
2. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
3. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
4. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något 
annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en 
patient.
5. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
6. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desin-
fekteras.
7. Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande 
tvål före desinfektion.
8. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
9. Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att 
arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
10. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
11. Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbets-
moment.

3 § Verksamhetschefen eller motsvarande befattningshavare inom tandvården eller inom 
sådan verksamhet som omfattas av lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar ska fortlö-
pande följa upp verksamheten och säkerställa att bestämmelserna i 2 § tillämpas.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från 
trycket.

Socialstyrelsen
KJELL ASPLUND
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Miljöbalken – förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH)

Nya regler för vad som är tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt mil-
jöbalken gäller från den 1 januari 2008. Regeringen har beslutat om ändring i förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). I förordningen 
framgår bland annat vilka verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga. Soci-
alstyrelsen kommenterar de ändringar som rör 38§, anmälningsplikten för verksamheter 
inom hälsoskyddsområdet. 
 

Ändringar av anmälningsplikten i 38§, verksamheter inom hälsoskyddsområdet Syftet 
med ändringarna är att begränsa antalet anmälningspliktiga verksamheter och att foku-
sera på sådana verksamheter som kan medföra förhöjd risk för människors hälsa. Ett an-
nat syfte är att tydligt värna om barns miljöer som skola och förskola.  De förändringar 
som nu gjorts innebär en betydande minskning av antalet anmälningspliktiga verksam-
heter inom hälsoskyddsområdet.  

Ingen anmälningsplikt efter 1 januari 2008
Verksamheter som från och med 1 januari 2008 inte längre omfattas av anmälningsplik-
ten är,

• hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad (tidigare punkten 1). 

• idrottsanläggningar och campinganläggningar (tidigare punkten 2). 

• yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta.  
I handboken Yrkesmässig hygienisk verksamhet ges exempel på verksamheter som om-
fattas av begreppet. Några exempel på verksamheter som inte längre blir anmälnings-
pliktiga är, hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehand-
ling och hudvård och zonterapi.  

• lokaler för vård och annat omhändertagande (tidigare punkten 4). 

Den tidigare punkten var generellt formulerad och innehöll inte någon exemplifiering 
av verksamheter. I Socialstyrelsens Meddelandeblad 15/99 ges exempel vad som kan om-
fattas. 
Några exempel på verksamheter som inte längre blir anmälningspliktiga är, sjukhem, 
ålderdomshem, servicehus, ungdomsvårdsskolor och behandlingshem för missbrukare, 
gruppbostäder eller servicebostäder för funktionshindrade, polisarrester, häkten och 
kriminalvårdsanstalter och lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård och liknande.  
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Oförändrad anmälningsplikt
För följande verksamheter är anmälningsplikten kvar, dessa är,

• verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

• bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många män-
niskor.

• förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grund-
skola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola 
eller resurscenter.

Inga nya verksamheter blir anmälningspliktiga
I regeringens remiss fanns ett förslag att verksamheter där man spelar hög musik (ljudni-
våer på 90 dBA eller mer) skulle bli anmälningspliktiga. Enligt den beslutade ändringen 
är den typen av verksamheter inte anmälningspliktig. Men dessa verksamheter omfattas 
fortfarande av miljöbalkens regler och grundkraven på egenkontroll. Socialstyrelsen har 
vägledning kring höga ljudnivåer, bland annat allmänna råd. Den finns på vår hemsida. 

Tidpunkt för anmälan
En nyhet är att det i paragrafen nu anges att verksamheten får påbörjas tidigast sex veck-
or efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 

Inga övergångsbestämmelser för 38§
När det gäller anmälningsplikten enligt 38§ finns det inga övergångsbestämmelser. 

Socialstyrelsens vägledningsarbete
Socialstyrelsen ansvarar för vägledning när det gäller hälsoskyddet i miljöbalken och 
därmed frågor som rör verksamheter som omfattas av 38§ FMH. För oss är samverkan 
med länsstyrelserna viktig. Länsstyrelsen vägleder de kommunala tillsynsmyndigheterna 
inom miljöbalkens område, bland annat när det gäller hälsoskyddsfrågor. Branschtek-
nisk vägledning är inte vårt fokus men vi har viss praktisk och teknisk information i våra 
handböcker. 
Vi arbetar med att ta fram mer vägledning med anledning av förändringen av FMH och 
38§. Den kommer att publiceras på hemsidan under hösten 2007. 
Annat aktuellt vägledningsmaterial hittar du på vår hemsida.

Vart vänder man sig om man har frågor?
Så långt som möjligt hoppas vi att svaren på dina frågor finns på vår hemsida och i våra 
skrifter. Är du verksamhetsutövare och behöver ytterligare information, kontakta då 
tillsynsmyndigheten i din kommun, länsstyrelsen eller din branschorganisation. Läns-
styrelser och kommunala tillsynsmyndigheter kan ställa frågor till handläggarna på So-
cialstyrelsens hälsoskyddsenhet. 


