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Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors
hälsa. Som sådana verksamheter räknas bland annat hårvård, hudvård och
massage. Här följer lite kort information om vad man ska känna till när man
bedriver sådan verksamhet.

Anmälan
Det är endast verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta som måste anmäla sin verksamhet till
miljönämnden (till exempel fotvård och kosmetiskt tatuering). Annan
behandling som massage, hårvård och liknande behöver inte anmälas till
miljönämnden. Det är ändå bra att kontakta miljöförvaltningen och
informera om att verksamheten ska starta. Miljönämnden har tillsyn över
alla hygienlokaler oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte.
Även om din verksamhet inte omfattas av anmälningsplikten måste den
fortfarande uppfylla de hygienkrav som ställs på en yrkesmässig
hygienisk verksamhet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4.
Kontakta gärna miljöförvaltningen för rådgivning och information eller
om du är tveksam om vad som gäller för just din verksamhet.

God hygien
Genom god hygien förhindrar du att olika former av smitta överförs. Du
är ansvarig för att din verksamhet och dina behandlingar bedrivs så att
smittspridning förebyggs på bästa sätt. Det är du som ska ha kunskap om
eventuella risker inom din verksamhet.
Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig
hygienisk verksamhet bör vara utformade och skötas så att risken för
spridning av smitta begränsas.
Det innebär bland annat följande:

Instrument och redskap, som inte är av engångstyp, bör rengöras
noggrant innan de återanvänds.


Vid misstanke om blodvite ska instrument och redskap rengöras och
desinficeras noggrant. De bör rengöras mekaniskt och därefter
desinfekteras. I första hand ska desinficering ske genom
upphettning.



Rengör behandlingsbänk eller stol efter varje kund eller använd
britsöverdrag, desinficera vid behov.
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Lokalens utformning och inredning
Lokalen ska vara utformad så att rengöring av såväl lokal som instrument
underlättas och lokalen bör också ha en god luftkvalitet. Om lokalen ligger
i anslutning till den egna bostaden bör behandlingsrummet ligga avskilt
från övriga bostadsutrymmen.
För att upprätthålla en god luftkvalitet i lokalen rekommenderas
mekanisk till‐ och frånluft. Självdrag kan vara otillräckligt och speciellt i
små lokaler finns det ofta behov av en frånluftsfläkt. Ett luftflöde på minst
7 liter/sekund och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen
är riktlinjen.
Följande bör finnas i lokalen:


Lämpligt placerade tvättställ för handtvätt med rinnande varmt och
kallt vatten. Tvättstället ska vara utrustat med flytande tvål,
engångshanddukar och vid behov desinfektionsmedel.



Arbetsbänk med rinnande varmt och kallt vatten samt lämpliga
anordningar för rengöring och desinfektion av instrument och
redskap.



Förvaringsmöjligheter för rena instrument och redskap.



Ett ändamålsenligt städutrymme som är försett med utslagsvask och
rinnande varmt och kallt vatten.



Ett tillräckligt antal toaletter som är försedda med tvättställ med
rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och
engångshanddukar.

Kosmetiska och hygieniska produkter
Krämer, smink, och hårvårdsprodukter är några exempel på kosmetiska
och hygieniska produkter. För att skydda människors hälsa vid
användningen finns lagstiftning om bl.a. innehåll och märkning av
produkterna. Det är viktigt att du som säljer och använder produkterna i
din verksamhet känner till denna lagstiftning. Läs gärna på
Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se/
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Avfallshantering
Avfall som är jämförbart med hushållsavfall kan läggas i den vanliga
sophämtningen. Eventuellt farligt avfall ska lämnas till godkänd
transportör. Egen transport av farligt avfall till godkänt
återvinningsföretag får ske efter anmälan till länsstyrelsen.

Egenkontroll

Det bör därför finnas egenkontroll med rutiner för:

Upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar.


Åtgärder vid misstanke om smitta.



Underhåll av lokaler och inredning.



Städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning.



Hantering och val av kemiska ämnen.



Information till kunder om infektionsrisk och allergi.

Avgift
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för varje nedlagd handläggnings‐
timme vid tillsyn på er verksamhet, d.v.s. vi debiterar er för förberedelser,
tillsynsbesök och efterarbete.

Har ni några frågor?
Ni är välkomna att kontakta miljöförvaltningen. På vår webbplats finns
lite tips på länkar där det finns mer information www.habokommun.se
alternativt www.mullsjo.se.
Det går också bra att ringa 036‐442 82 59 eller skicka e‐post
miljo@habokommun.se

Produktion: Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner 2019-01

Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som
behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, t.ex. smitta.
Det innebär att du bl.a. ska upprätta rutiner för hygien och smittskydd,
kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, m.m.

