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Information från Socialstyrelsen:
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Här kommer det fjärde informationsbrevet från Socialstyrelsens hälsoskyddsteam. Informationsbrevet
kommer ut 2-4 gånger/år och riktar sig främst till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Sprid det gärna vidare!

Covid-19
Då vi fortsatt är i ett kritiskt läge gällande spridningen av covid-19, så vill vi
påminna om den information som vi lämnade i vårt informationsbrev nr 2 som
utkom i våras. Det är också viktigt att ni håller er uppdaterade på eventuella ändrade
råd från Folkhälsomyndigheten! Det finns ett Frågor och svar om yrkesmässig
hygienisk verksamhet som ni hittar här:
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/halso-ochsjukvard/
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk
verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.
Viktigt att tänka på för den som bedriver hygienisk verksamhet:
- Håll dig uppdaterad och följ aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
- Avstå från att behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder
på covid-19-infektion.
- Avstå från att utföra behandlingar om du själv känner dig sjuk eller har symptom
som tyder covid-19-infektion.
- Undvik att hälsa på kunder genom att ta i hand.
- Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
- Tvätta kundens ansikte innan du utför behandling i eller i området kring ansiktet.
Folkhälsomyndighetens information om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/

Uppdaterad information om förslag till ny lag om
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar
Lagförslaget innebär i korthet att endast legitimerad personal får utföra estetiska
kirurgiska ingrepp eller estetiska injektioner. Tillsynsmyndighet över dessa
verksamheter föreslås bli Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vissa så kallade
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stickande/skärande verksamheter kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn,
exempelvis tatuering. Lagen föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2021.
Förändringar av §§ 38 och 45 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd som nämndes vid tidigare remissrunda kommer att behandlas vid ett
senare tillfälle.
Lagförslaget hittar du här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2019/10/ds-201920/

E-utbildningar om hygien
Vi vill tipsa om ett utbildningsmaterial om hygien som Socialstyrelsen och
Karolinska Institutet har tagit fram i samband med corona-pandemin.
Utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom vården, men kan med fördel
användas av hygieniska verksamheter och även du som inspektör kan ha nytta av
vissa delar av utbildningen.
Utbildningsmaterialet hittar du här:
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid19/

Mer information
Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygieniskverksamhet/

Kontakt
Om ni har frågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet eller önskar att vi deltar
på någon hälsoskyddsträff, tveka inte att kontakta oss. Ni når oss säkrast via e-post
på halsoskydd@socialstyrelsen.se
Det går också bra att ringa via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00.
Vi tar gärna emot förslag på innehåll i kommande informationsbrev. Kontakta oss i
så fall på ovanstående mejladress.
Ta hand om er!
/Maria Bomark och Anna Rosner

