MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

EGENKONTROLL I VERKSAMHETER
MED HYGIENISK BEHANDLING
Du som driver en verksamhet med hygienisk behandling ska kontrollera din verksamhet
genom egenkontroll. Här får du mer information om vad det innebär.
Vid olika former av hygienisk behandling, till exempel
hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage,
är det viktigt att risken för smittspridning minimeras
och att hygienrutinerna är goda. Du som driver en
verksamhet ska själv ha god kunskap om hur verksamheten, dess varor och tjänster påverkar människors hälsa och miljön. Din kunskap ska hållas uppdaterad och användas för att:

• genomföra åtgärder och
• förbättra rutiner för att förebygga riskerna.

Egenkontrollens omfattning
Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på
typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker det
inns med den. De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska ha en dokumenterad
egenkotroll. Detta gäller för verksamheter med till
exempel fotvård, tatuering och akupunktur. Övriga
verksamheter , till exempel frisörer, och massageverksamheter ska också ha egenkontroll. Den måste
däremot inte vara dokumenterad.
Ett grundkrav för dokumentionen är att det inns nedskrivna rutiner för de moment som har betydelse för
att förebygga risker i verksamheten. Det gäller rutiner
för att:
•

förhindra att människor utsätts för smitta,

•

får allergiska reaktioner,

•

drabbas av andra hälsoproblem eller

•

förhindra att miljön skadas. Det kan till exempel
gälla de produkter som du använder.

För att kunna bedöma vilka risker som inns i din
verksamhet behövs kunskap. Du ska veta hur smitta
sprids och vad olika produkter innehåller. Du ska
också känna till vilka regler och lagar som gäller för
din verksamhet.

Egenkontrollens innehåll
I egenkontrollen ska det bland annat innas uppgifter
om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Följande punkter ska innas med enligt förordningen om
verksamhetsutövares egenkontroll (1998:01):
Ansvar
Det ska innas dokumenterat vem i företaget som är
ansvarig för verksamheten och de frågor som regleras av miljöbalken. Om det inns lera verksamma i
lokalerna behöver ni klargöra hur ansvaret är fördelat
mellan er.
Risker
Du ska regelbundet identi iera, undersöka och bedöma hälso- och miljörisker med verksamheten. Utifrån
den bedömningen ska du sedan genomföra åtgärder
för att minska riskerna.
Exempel på risker kan vara spridning av smitta på
grund av dåligt rengjorda redskap eller dåligt städade
lokaler.

I vissa verksamheter inns sådana risker att sterilisering krävs. Om det inns allergiframkallande ämnen
i de kemiska produkter eller smycken som används
kan kunderna få allergiska reaktioner.

• omfattning och användning av produkten,
• klassi icering av produkten när det gäller hälsooch miljöfarlighet

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära
risker för hälsan eller miljön ska du meddela miljöoch hälsoskyddsavdelningen.

Denna information inns på säkerhetsdatabladet
för respektive produkt. Din leverantör är skyldig
att lämna ut information/säkerhetsdatablad till dig
om du ber om det.

Rutiner

Andra moment

Vid hygienisk behandling är det viktigt att ha bra
rutiner för:

I din verksamhet kan det även innas andra typer
av risker och moment . Tänk igenom din verksamhet. Vilka risker kan innas? Hur du kan minska
riskerna genom god kunskap och bra rutiner?

• städning och rengöring (metoder, omfattning,
uppföljning),
• hygien- och smittskydd,
• kontroll av funktionen hos eventuell
steriliseringsutrustning,
• hantering av kemikalier,

Regelbunden kontroll
Undersökningar och riskvärderingar inom ramen
för egenkontrollen ska göras regelbundet.

• hantering av avfall,
• rutiner för skötsel, underhåll och reparationer
• och ventilationskontroll.

Kemiska produkter
Använder du kemiska produkter? Då ska du ha
en förteckning över de kemiska produkter som
kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.
Det kan vara färger, rengöringsmedel eller andra
kemiska produkter. Framförallt handlar det om
produkter som är märkta med någon farosymbol.
Använd dig av produktvalsprincipen. Den innebär
att du ska byta ut skadliga kemiska produkter mot
sådana som är mindre skadliga, om det är möjligt.
Följande uppgifter ska innas i förteckningen:
• produktens namn,

Dokumentation
Rutiner, ansvarfördelning, riskvärdering, resultat
av undersökningar med mera ska dokumenteras av
anmälningspliktiga verksamheter. Det är även bra
om övriga verksamheter dokumenterar sin egenkontroll.
Samla gärna alla handlingar som rör egenkontrollen på ett ställe. Du ska kunna visa upp din dokumentation för miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Här finns mer information!
Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för
Yrkesmässig Hygienisk Verksamhet.
Lagtexter hittar du på rättsnätets hemsida:
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
1998:901
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