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Umeå 

 
I paragraf 13 föreslår vi att det stycke som inleds med "Händerna ska desinfekteras före rent eller 

orent..." ersätts med följande formulering: Händerna ska desinfekteras omedelbart före och efter ett 

vård/omsorgsmoment samt före och efter användning av handskar. Om det behövs ska händerna 

tvättas innan de desinfekteras.  
 

 

I paragraf 13 föreslår vi att det stycke som inleds m ed "Vid risk för kontakt med kroppsvätskor..." får 

ett tillägg så stycket i sin helhet lyder: Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig 

skyddsutrustning användas tex engångshandskar, engångsförkläde, visir.  
 
I paragarf 15 föreslår vi ett tillägg angående engångsförklädeså att paragrafen i sin helhet lyder så 

här: "För de arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg ska arbetsgivaren se till att 

arbetstagarna tar av arbetskläder när arbetsdagen är slut. Skyddsutrustning som engångsförkläde 

används  för att minska kontamination av arbetskläderna under arbetsdagen. Arbetsgivaren ansvarar 

för att använda arbetskläder hålls åtskilda från andra kläder och att de dekontamineras eller tvättas i 

minst 60 C och vid behov förstörs. Kostnaden för åtgärderna får inte belasta arbetstagaren.  
 
En annan reflektion är formuleringen "...kläder och att de dekontamineras eller tvättas i minst 60 C" 

där vi känner oss något frågande för hur arbetskläder kan dekontamineras på annat sätt än tvätt dvs 

det borde räcka att skriva "..tvättas i minst 60 C och vid behov förstörs". Detsamma gäller på andra 

ställen i dokumentet där denna formulering finns.  
 

 

 

Birgitta Lytsy 

Överläkare vårdhygien 

Region Uppsala 

 

1. Sid 5  

Nuvarande text lyder: 
Tillämpningsområde  

2 § Dessa föreskrifter gäller vid arbeten och utbildning som på grund av sin art eller de förhållanden 

under vilket det utförs innebär att arbetstagarna kan utsättas för smittrisker. 

Förslag ny skrivning: 

Ändra ordet ”smittrisker” till begreppet ”mikrobiologiska risker”. 

 



2. Sid 6–7 

I 4 § Definitioner bör finnas en begreppsförklaring till begreppet ”personlig skyddsutrustning”. Att 

detta innebär handskar, visir, andningsskydd och skyddskläder. Att den ska tillhandahållas av 

arbetsgivaren och att individen är skyldig att använda sådan utrusning när så är påta. 

 

3. Sid 10 

I 7 § Hygienåtgärder 

Avsnittet om ”hygienåtgärder” bör utökas och bli mer exakt än nuvarande text så att det inte finns 

utrymme för tolkningsvariationer och missförstånd. Texten bör förslagsvis kompletteras med att 

individen är skyldig använda den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver i 

situationer som definieras i 13 §.  

Begreppet ”hygienåtgärder” är vagt och ospecifikt. Ett bättre begrepp kan vara ”skyddsåtgärder” 

eller ”smittskyddsåtgärder”.  

Avsnittet avser dessutom personskydd. 9 § Dekontaminering kan också tolkas som en 

”hygienåtgärd”. 

Rubriken för 7 § bör därför ändras, förslagsvis till ”Personliga skyddsåtgärder” alternativt ”Personliga 

smittskyddsåtgärder”. 

 

4. Sid 12 

Rubriken för 13 § ”Särskilda hygienåtgärder” bör ändras i analogi med punkt 3 ovan. 

Förslagsvis kan rubriken ändras till ”Särskilda skyddsåtgärder” eller ”Särskilda smittskyddsåtgärder”. 

 

Signar Mäkitalo 

Hygien- och smittskyddsläkare 

Gävleborg 

Hepatit B, C och HIV alla i samma riskklass 3. 

Kopplat till kraven på vårdenhet som ska handlägga patienter i riskklass 3 blir diskussionen fortsatt 

intressant.  

Coxiella Burnetii och olika clostridier ligger i riskklass 2 som Chlamydia trachomatis. 

Clostridium 027 och några till känns problematiska men knappast i behov av djurkadaver bränn ugn 

om jag tillåts skoja lite. 

Svampen Candida auris nämns inte i riskklassificeringen men är väl något som vi riskerar att mötas av 

famöver. 

Hittar inget om gravida i AFS och ingen hänvisning till den särskilda gravida AFS som planeras.  

På sidan 48 i konsekvensutredningen har man under  

punkt 8.8 Flytt av regeln om förbud att utsätta gravida för rubella och toxoplasma  

föreslagit att gravida ska helt handläggas i en annan AFS. 



Vore dock bra om man i Smittrisk AFS hänvisar att det finns information om gravida och smittrisk i 

nämnda AFS. 

På Sidan 13 och 14 står skrivet om Skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur 

med smittämnen i riskklass 3 och 4 dit ju ebola ju hör så framkommer bestämmelser 

som kan innebära ombyggnationer på infektionskliniker för att uppfylla kraven. 

Det här med avskild arbetsplats så att endast behöriga arbetstagare har tillträde är ju 

bra men som jag inte tror att infektionskliniken i Gävle klarar av om man skulle vårda 

en person över en natt i väntan på provsvar. 

Vi har inte heller en förbränningsugn för djurkadaver. 

Kanske värt att diskutera? 

  

Skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur med smittämnen i riskklass 3 och 4  

17 § Vid vård och omvårdnad av människor och djur som är eller miss-tänks vara 
smittade med smittämnen i riskklass 3 eller 4 ska arbetsgiva-ren se till att de 
skyddsåtgärder som behövs enligt resultatet av riskbe-dömningen väljs och tillämpas.  

Förutom de skyddsåtgärder som följer av riskbedömningen ska rele-vanta 
skyddsåtgärder enligt nedan väljas och tillämpas.  

- Arbetsplatsen är avskild från annan verksamhet i samma bygg-nad.  

- Endast behöriga arbetstagare har tillträde.  

AFS 201X:X  

14   

- Tilluft och/eller frånluft på arbetsplatsen är filtrerad genom HEPA-filter eller 
liknande.  

- Arbetsplatsen kan tillslutas hermetiskt för att möjliggöra desin-fektion.  

- Arbetsplatsen har undertryck i förhållande till omgivningen.  

- Ytor tål syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel.  

- Den utrustning som finns i rummet flyttas inte utan används bara där.  

- Observationsfönster eller liknande finns så att man kan se dem som uppehåller sig i 
rummet.  

- Effektiv kontroll av skadedjur för att förebygga smittspridning finns.  

- Infekterat material inklusive djur hanteras i en säkerhetsbänk el-ler isolator eller 
annan lämplig inneslutning.  

- Förbränningsugn för djurkadaver.  

 



Katarina Madehall 

hygiensjuksköterska 

region Kronoberg 

Gemensamma bestämmelser 

Smittrisk bör tydligare omfatta även risken att koloniseras av till exempel resistenta bakterier. 

8§ tvätta och vid behov desinfektera händerna 

9§ Paragrafen om dekontaminering är bra när det gäller att tillgodose behovet av spol- och 

diskdesinfektorer. Men när det gäller avfall är det viktiga är att det packas så att det inte läcker. Vissa 

saker får betraktas och hanteras som orena, även om de rengörs då och då. Till exempel verktyg på 

en hjälpmedelscentral. Formuleringen i paragrafen ”som behövs” är bra. Det är skrivningen i 

konsekvensutredningen som är mindre bra. Det behövs bättre exempel till vägledningen. För vården 

är bäcken, tvättskålar och instrument förorenade med kroppsvätskor bra exempel. 

11§ Personal som varit utsatta för stickskada skriver en avvikelse – räcker det som dokumentation? 

Vårdpersonal som träffat en patient med en ännu inte känd öppen lungtuberkulos omfattas av en 

smittspårning. Några bedöms behöva en uppföljning. Ska de dokumenteras? Alla eller bara de som 

följs upp? 

Arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor 

13§ I god hygienisk arbetsmiljöpraxis stod att klockor ringar mm skulle undvikas. När man skriver att 

händerna ska desinfekteras behöver det också vara tydligt att man ska komma åt med 

handdesinfektion, att inget sitter på händer och underarmar som är i vägen för att 

handdesinfektionen ska ha önskad effekt och ge ett säkert skydd åt personalen. 

Felskrivning? Ska vara: Händerna ska desinfekteras före rent och efter orent arbete 

15§ Påtalade att personal inom LSS i hemmen lämnas utanför när det gäller arbetskläder, även den 

personal som vissa arbetspass går till flera omsorgstagare för att hjälpa till att vända, ta upp och 

liknande. 

17§ Påtalade att ingen av de skyddsåtgärder som räknas upp är relevanta för blodburen smitta. 

Arbetsmiljöverket svarade att de skulle ses mer övergripande, där man skulle fundera över vilka 

patienter som kan finnas. Punkterna kommer från ett EU-direktiv.  

 

Pontus Lomvall 

steriltekniker 

Malmö 

Det behövs en definition av Skyddskläder, det enda som finns är en liten notis på §13 

”Skyddsutrustning t.ex engångs handskar och virir”, Anser att det behövs en förklaring. T.ex Visir, 

Handskar, Förkläde och eventuellt munskydd. Arbetstagaren är skyldig att använda sig av 

skyddsutrustning och det är arbetsgivarens skyldighet att handha skyddsutrustning av god kvalitet. 

(T.ex.) 

  

Under §13 så kanske det ska stå något om Basala hygienrutiner i form av inga ringar, halsband m.m.? 



Kommentarer till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker från: 

Aino Kempe, Kristina Svantesson och Pia Olofsson vårdhygien NU-sjukvården 171205 

 

Sida/ § Mening Kommentar 

12 /13§  
Händerna ska desinfekteras 
före rent eller orent arbete  

 

 Före rent och orent arbete 
samt efter orent arbete 
 
Långa naglar? Nagellack? 
Ringar? Klockor? 

12 /13§  
Vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor ska personlig 
skyddsutrustning användas, 
till exempel engångshandskar 
och visir.  

 

  
 
 
 
…och engångs plastförkläde  

12 / 
14 § 

…och skärande avfall finns 
och är…  

… godkända och uppfyller 
kraven avseende 
punktionssäkerhet. 

13 /15§ För de arbetstagare som 
omfattas av Socialstyrelsens 
krav på arbets-kläder enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter 
om basal hygien i vård och 
om-sorg ska arbetsgivaren se 
till att arbetstagarna tar av 
arbetskläder när arbetsdagen 
är slut. Arbetsgivaren 
ansvarar för att använda 
arbetskläder hålls åtskilda 
från andra kläder och att de 
dekontamineras eller tvättas i 
minst 60 °C och vid behov 
förstörs.  
Kostnaden för åtgärderna får 
inte belasta arbetstagaren.. 

  
 
 
 
 
...arbetstagaren tar av 
arbetskläder när arbetsdagen 
är slut på arbetsplatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
…att kläder som ska 
användas på arbetet bekostas 
av arbetsgivaren.  
 
 

14/ 17 § 
17 /24 § 
18 /27 § 
19/ 27 §  
19/ 28 § 

 Vid filtrerad till- och frånluft 
ska filterklassen framgå eller 
vilken standard som ska följas 

 

  



Christina Cammerudh, Magnus Burström,. Anna-Karin Blom, Susanne Lind, Maria 

Smédeus, Ingrid Ljungström; hygiensjuksköterskor i Östergötland 

Allmänt: 

•         Gäller författningen både personal = arbetstagare och studenter/ personer under 

utbildning? Har även studenter stöd av författningen? 

•         Lösärmar när? Är det inte bättre att föreslå långärmad skyddsrock i de moment 

som dessa skyddskläder måste användas…..för att inga missförstånd och 

överanvändning av lösärmar kommer att ske av andra orsaker än skydd för smitta? 

  

Paragraf 10: 

•         Influensa är det en sådan smitta som medför att  arbetsgivare ska erbjuda vaccination till 

arbetstagaren inför säsong? Ex kommunal vård och omsorg? 

  

Paragraf 7: 

•         Detta med att arbetstagare inte får äta och dricka där det finns smittrisk, är det då 

laboratoriemiljö man syftar till? Hur blir det på SÄBO och LSS? Kanske inte gäller där?  

  

Paragraf 13:  

•         Framgår att man endast ska desinfektera händerna efter använt handskar; hur tänkt där? 

Ska man då tänka att ta handskar ur förpackning är ett rent arbete och att det innebär att 

AmV´s intentioner är att personal ska sprita händerna även innan handskpåtagning? 

  

Paragraf 15: 

•         Vi tycker det är utmärkt att det blir ett tydligare krav vad som gäller för arbetskläder och 

det blir ett komplement till SOSFS 2015:10. Men det står i paragrafen att arbetskläder ska 

tvättas i minst 60 grader, men det gäller då att maskinerna kan hålla denna temperatur i minst 

10 minuter och många hushållsmaskiner gör inte det. Dessutom finns många snabbprogram. 

Hur säkerställa att det blir en kvalitetsäkertvättprocess? För vi antar att detta är AmV 

intentioner att stärka upp på detta området. Och det står inget om torkning. För att inte 

mikroorganismer ska växa till igen efter tvätt ska snabb torkning ske i torktumlare eller 

torkskåp-EJ hänga och självtorka. Detta står det inget om. Finns möjlighet att förtydliga denna 

paragraf ytterligare? 

 



Maria Tholander-Hasselroth 
överveterinär vårdhygien och antibiotika, 
Distriktsveterinärerna  

7§ Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att så få arbetstagare som möjligt exponeras för smittämnen. 

Kommentar: Vad innebär det i praktiken? En vårdavdelning med många olika personer som 

bemannar. 

 

8§ Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagaren ska kunna tvätta eller desinfektera händerna i 

arbeten där det finns smittrisk. Kommentar: Då räcker desinfektionsmedel i fält exempelvis 

ambulanssjukvård eller djursjukvård i fält? Desinfektionsmedel räcker inte för samtliga smittämnen, 

ex. cryptosporidios. Våtservetter? 

8§ Arbetsgivare ska också vidta åtgärder för att säkerställa att inte arbetstagare äter eller dricker i 

utrymmen där det finns smittrisk. 

Vad gäller i ambulanser och fältbilar för veterinär verksamhet? 

 

13§ Händerna ska desinfekteras före rent eller orent arbete samt efter att ha använt handskar. Om 

det behövs ska händerna tvättas innan de desinfekteras. Om det behövs ska händerna tvättas innan 

desinfektion. 

Kommentar: Vari ligger den arbetsmiljömässiga bäringen för desinfektion före rent och orent arbete. 

Borde inte efter orent läggas till för att skydda sig mot smittrisk? När ska händerna tvättas? När de är 

smutsiga eller annat, när behövs det? 

 

13§ Skyddshylsan som använts på människa eller djur ska aldrig sättas tillbaka. 

Kommentar: Vad gäller för djursjukvården i fält? Har man utvärderat konsekvenserna om man har 

det som krav i fältverksamhet? Större risk för stickskador? Skyddsbehållare för vasst avfall som kan 

fästas i bältet finns inte och leverantörerna tar inte fram det. Finns fickmodeller men är inte helt 

oproblematiskt utan risk att sticka sig. 

 

13§ Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, till exempel 

engångshandskar och visir. 

Kommentar: Visir vid risk för stänk av kroppsvätskor? 

 

15§ Ta av arbetskläder vid arbetsdagans slut. Arbetskläder hålls åtskilda från andra kläder och att de 

dekontamineras eller tvättas i minst 60 grader C och vid behov förstörs. 

Kommentar: Arbetskläder inom djursjukvården innefattas inte av några krav på tvätt alls för att 

skydda arbetstagare? Dekontaminering, vad menar man med det? Hantering vid tvätt för att 

förhindra smittspridning?  



 

16§ Skyddsåtgärder i laboratorier där avsikten inte är att arbeta med smittämnen 

Kommentar: Gäller hematologiska lab med urin odling mm? 

 

Gravida och smittrisker 

Kommentar: Finns ett antal till smittämnen förutom toxoplasmos och rubella som innebär smittrisker 

för gravida, vilket med tanke på målgruppen som anges i konsekvensanalysen också styrker. Därför 

vore det bra med tydligare hänvisning och utökning av det avsnittet, alternativt att man har kvar 

paragrafen och utökar den här. 

 

Annett Ekman-Persson, Edith Ignath, Pernilla Högman, Therese Mård; 

hygiensjuksköterskor vid vårdhygien Skaraborgs sjukhus. 

Synpunkter på titel och innehåll: 
Titeln ”Smittrisker” är mycket tydlig. 
Innehållet är mer renodlat än tidigare då det enbart belyser smittrisker. Delar som inte berör 
smittrisker har lyfts ur och regleras i separata föreskrifter. Det är positivt när ”dubbelreglering” 
undviks.  
 
Uppskattar de tre nivåerna, vilket ökar tydligheten. (Gemensamma bestämmelser, arbete 
med risk för kontakt med kroppsvätskor, skyddsåtgärder i lab). Kanske bör överskrifterna 
markeras mer markant. 
 
Dekontaminering  
9 § Arbetsgivaren ska se till att den dekontaminering som behövs sker så snart det är möjligt 

med de medel och metoder som är anpassade efter behovet. 

Synpunkt: 

Ordet ”dekontaminering” måste bytas ut eftersom det inte används inom vård- och omsorg.  

Paragrafen måste beskrivas utförligare. 

Personal måste förstå att det är smittämnen som efter desinfektion ska reduceras till en nivå 

som innebär att risken för överföring av smitta förhindras.   

Vaccination och andra medicinska åtgärder  
10 § Arbetsgivaren ska utan kostnad för arbetstagaren erbjuda vaccination, andra 
medicinska förebyggande åtgärder, kontroller och uppföljande kontroller om arbetstagarna 
kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.  
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får information om för- och nackdelarna med en 

vaccination. Arbetstagarna ska också få information om att vaccin inte alltid ger ett 

fullständigt skydd mot infektion och att andra skyddsåtgärder fortfarande måste vidtas. 

 

Synpunkt: 

Önskar tydligare skrivning, texten kan tolkas på olika sätt. 

I dag utförs riskbedömning av vilka som bör vaccineras i vården, denna text verkar säga att 

alla ska erbjudas vaccin. Om så är fallet, måste texten förtydligas. 

Vad gäller exempelvis för studenter i vårdutbildning inför praktik? 

Utbildning  



12 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som kan riskera att komma i kontakt med 
kroppsvätskor från människor eller djur inom djurens hälso- och sjukvård får särskild 
utbildning om de smittrisker som kan förekomma i verksamheten.  
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får utbildningen innan de börjar sitt arbete. 

Arbetsgivaren ska se till att utbildningen och informationen uppdateras vid förändrade risker 

samt upprepas regelbundet. 

 

Synpunkt: 

Utmärkt. Höjer kunskapsnivån och ökar säkerheten. I dag känner all personal inte till att de 

utsätts för smittrisker och kan därför inte skydda sig på ett korrekt sätt. 

 

 
 
Särskilda hygienåtgärder  
13 § 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, till exempel 
engångshandskar och visir.  
 
Synpunkt: 
Ett plastförkläde är en form av skyddsutrustning. Det behöver verkligen belysas i texten då 
vårdpersonal behöver öka användningen av förkläden för att skydda sina arbetskläder.  
Uppskattar verkligen tillägget om visir. 
Saknar information om smycken och naglar. Det är ett stort problem, exempelvis när det 
gäller personliga assistenter i hemmet, då de regleras av AFS 2005:1 och inte av föreskriften 
SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. 
 
 
Händerna ska desinfekteras före rent eller orent arbete samt efter att ha använt handskar. 
Om det behövs ska händerna tvättas innan de desinfekteras.  
 
Synpunkt: 
Händerna behöver också desinfekteras efter rent och orent arbete.  
Är händerna smutsiga måste de först tvättas, torkas och sedan desinfekteras.  
 

Skyddshylsan på en kanyl eller annat vasst föremål som har använts på människa 
eller djur ska aldrig sättas tillbaka.  
 
Synpunkt: 
Utmärkt. 
 

Behållare för stickande och skärande avfall  
14 § Arbetsgivaren ska se till att vassa föremål som har använts på människor eller på djur 

inom djurens hälso- och sjukvård läggs i säkra behållare för stickande och skärande avfall. 

Detta gäller även för vassa föremål där den integrerade skyddsfunktionen har aktiverats.  

Arbetsgivaren ska se till att avfallsbehållare för stickande och skärande avfall finns och är 

säkra mot genombrott av vassa föremål och att sådana behållare inte återanvänds.  

Arbetsgivaren ska se till att avfallsbehållare för stickande och skärande avfall märks med 

orden stickande och skärande avfall.  



Den arbetsgivare som inte uppfyller kraven enligt andra och tredje stycket, ska betala 

sanktionsavgift, se 30 § 

Synpunkt: 

Utmärkt. Höjer säkerheten.  

 

Arbetskläder  

15 § För de arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg ska arbetsgivaren se till att 

arbetstagarna tar av arbetskläder när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att 

använda arbetskläder hålls åtskilda från andra kläder och att de dekontamineras eller tvättas 

i minst 60 °C och vid behov förstörs. Kostnaden för åtgärderna får inte belasta arbetstagaren. 

Fråga: 

Är det så att kläder måste destrueras av arbetsgivaren för att inte räknas som skattepliktig 

förmån? 

 

Synpunkt: 

Avsnittet om arbetskläder har förbättrats radikalt! Förtydligandet kommer att förändra 

personalens arbetssituation och säkerhet till det bättre. Det kommer att innebära färre 

domar. 

Ordet ”dekontaminering” måste dock bytas ut eftersom det inte används inom vård- och 

omsorg. 

 

Berith Carlsson, Anneli Ringblom, Anette Kullgren, Carin Lindén Gebäck, Ingrid Ekfeldt, 

Jessica Ikonen, Katja Urwitz, Kerstin Möller, Lotta Osbeck, Marlene van Doesburg, Martina 

Sansone, Osk Atladottir, Roseli Sandbreck, Rune Andersson; hygienläkare och 

hygiensjuksköterskor vid vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Allmänna synpunkter 

 Nya förslaget är en förbättring jämfört med tidigare då man förtydligat vad som gäller inom olika 

verksamhetsområden. 

 Riskklassificering – Det finns ett behov av att förtydliga att hög riskklass inte behöver innebära 

större spridningsrisk. Ex har flera luftburna smittämnen inom riskklass 2 större potential att 

spridas till fler individer än smittämnen i riskklass 3 och 4. I nuvarande version (AFS 2005:1) är det 

tydligare att klassificeringen i första hand avser konsekvenser vid smitta. Saknar även definition på 

allvarlig luftburen smitta, se vidare kommentar under sid 12, 13 §. 

 Vi saknar paragraf/punkt där det framkommer att arbetstagare i vissa situationer ska ha under-

armar och händer fria från armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande samt 

att naglar ska vara korta och fria från konstgjorda material. Detta eftersom det innebär att 

arbetstagare inte kan utför korrekt handhygien och kan därmed utsättas för smittrisk. Exempelvis 

gäller detta laboratoriepersonal, personliga assistenter, polis och räddningstjänst.  

Kommentarer och förslag 

sid 8, 4 §  Definitioner – ”Smittämne i riskklass 2-4”. 

Kommentar:  Tydliggör att det i första hand handlar om konsekvenser vid smitta. 

Förslag:  Stryk de delar som handlar om risk för spridning i samhället. 



sid 10, 7 §  Hygienåtgärder 

Nuvarande:  ..se till att så få arbetstagare som möjligt exponeras för smittämnen. 

Kommentar:  Vad innebär det konkret för ex vård-/omsorgspersonal? Att samma personal ska vårda 

smittsam patient under lång period?  

Förslag:  Omformulering/förtydligande?? 

sid 10, 8 §  Hygienåtgärder 

Nuvarande:  ..tvätta eller desinfektera händerna… 

Kommentar:  Desinfektion av händer är krav i hälso- och sjukvård samt omsorg.  

Förslag:  …tvätta och/eller desinfektera händerna… 

sid 10, 8 §  Hygienåtgärder 

Nuvarande:  …inte äter eller dricker i utrymmen där det finns smittrisk. 

Kommentar:  Smittrisk finns överallt. 

Förslag:  Ange istället krav på separat matplats i alla verksamheter. 

sid 10, 10 §  Vaccination och andra medicinska åtgärder 

Kommentar:  Fortfarande otydligt vad det innebär, alla erbjuds inte förebyggande vaccination 

eftersom det baseras på riskbedömning. Nuvarande förslag kan sannolikt innebära 

ökade kostnader för arbetsgivare. 

Förslag: Förtydligande avseende vem som riskvärderar och bedömer vad som är/vilka 

arbetsmoment som innebär risk att utsättas för smitta i arbetet.   

 

sid 10, 11 §  Dokumentation om oönskad händelse med exponering för smittämne i riskklass 3 
och 4 

Kommentar:  Hur harmoniserar dokumentation och eventuella personalregister med PUL? 

sid 11, 12 §  Utbildning 

Kommentar:  Krånglig formulering för vilka arbetstagare det gäller. 

Förslag:  Dela meningen så att djur och människor separeras. 

sid 11, 12 §  Utbildning 

Nuvarande:  …ska se till att arbetstagare får utbildning innan… 

Kommentar:  I vårdutbildningar ingår grundläggande kunskap om smittrisker, kan tyckas orimligt att 

kräva utbildning innan anställning för denna grupp.  

Förslag:  Formulera: …har utbildning… 

sid 12, 13 §  Särskilda hygienåtgärder  

Kommentar:  Något oklart vilka verksamheter/arbetstagare som avses? Kontakt med kroppsvätskor 

från människor i alla verksamheter eller i verksamheter med påtaglig risk? 

Förslag:  …inom verksamheter med särskild risk att komma i kontakt med kroppsvätskor ex 

vård/-omsorg.   

sid 12, 13 §  Särskilda hygienåtgärder 



Kommentar:  Samtliga hygienåtgärder är sådana som alltid ska gälla i vissa verksamheter. 

Förslag:  Rubrikändring för att förtydliga: Hygienåtgärder där det finns särskild risk för smitta i 

arbetet. 

Komplettera med ytterligare underpunkt: Ytor ska tåla desinfektionsmedel i verksam-

heter som är avsedda för vård av människor och djur.  

sid 12, 13 §  Särskilda hygienåtgärder 

Nuvarande:  Händer ska desinfekteras före rent eller orent arbete…. 

Kommentar:  Viktigt ur arbetsmiljöperspektiv att desinfektera händer även efter orent arbete för att 

minska risk för smitta. 

Förslag:  Lägg till ….och efter orent arbete. 

sid 12, 13 §  Särskilda hygienåtgärder 

Nuvarande:  Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, till 

exempel engångshandskar och visir. 

Kommentar:  Saknar skyddskläder enl nuvarande formulering (AFS 2005:1). Kontaminerade 

arbetskläder kan innebära risk ex i samband med egen måltid.  

 När det gäller handskar bra om samma formulering används som i Basal hygien. 

Förslag:  Tillägg med exempel även på engångs plastförkläde och skriv engångs skyddshandskar. 

 

 

 

sid 12, 13 §  Särskilda hygienåtgärder 

Nuvarande:  ..risk för allvarlig luftburen smitta… 

Kommentar:  Arbetsmoment där det finns risk för aerosolbildning kan innebära risk för luftburen 

smitta även om smittämnet i sig själv inte klassificeras som allvarligt. 

Förslag: Vid risk för luftburen smitta ska andningsskydd användas. 

sid 12, 14 §  Behållare för stickande och skärande material 

Nuvarande: …läggs i säkra behållare för stickande och skärande avfall. 

Kommentar: Ordet säkra är subjektivt och ger utrymme för tolkning. 

Förslag: …läggs i typgodkända behållare för stickande och skärande avfall. 

 

sid 13, 15 §  Arbetskläder 

Nuvarande:  …se till att arbetstagaren tar av arbetskläder.. 

Kommentar:  Svårtolkat med ”tar av” arbetskläder… 

Förslag:  Arbetsgivaren ska tillse att arbetstagare endast bär kläder under arbetspasset/på 

arbetsplatsen. 

sid 13, 15 §  Arbetskläder 

Nuvarande:  …dekontamineras eller tvättas… 



Kommentar:  Ta bort ordet eller. Riskerar att det blir missuppfattning hur förorenad tvätt ska 

hanteras.  Med skrivningen ”kontrollerad process” blir det tydligare att tvätten inte ska 

tas hem och tvättas. Fokus bör vara att arbetskläder ska tvättas i kontrollerad process 

med angiven minimumtemperatur.  

Förslag:  …dekontamineras, tvättas i kontrollerad process, minst 60 grader 

sid 13, 17 §  Skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur med smittämnen i riskklass 3 och 4 

Kommentar:  Vård av människa smittad med smittämne i riskklass 3 kan ingå under 13 § med de 

tillägg vi föreslagit. 

Förslag:  Ta bort riskklass 3 från rubrik och paragraf. 

 

Sida 24 – 44 Bilaga 1. Förteckning över klassificerade smittämnen  

Kommentarer - Samtliga tabeller  

 Definitioner behövs för ”luftburen smitta” och ”normalt inte”. Innefattas även droppsmitta i 

begreppet eller syftar man till moment i laboratoriearbete där extra skyddsutrustning krävs? Här 

behövs förtyligande för att undvika missförstånd.  

 Vi anser även att riskklasstabellen i nuvarande AFS 2005:1 är tydligare/mer överskådlig avseende 

vilken riskklass smittämnet tillhör (separata kolumner).  

 


