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Information fra n Socialstyrelsen: 
Yrkesma ssig hygienisk verksamhet    Mars 2020 

Här kommer det andra informationsbrevet från Socialstyrelsens hälsoskyddsgrupp. Detta brev 
kommer att fokusera på frågor kopplade till coronavirus-pandemin. Informationsbrevet kommer ut 2-
4 gånger/år och riktar sig främst till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Information med anledning av coronavirus covid-19 

I dagarna har Norge och Danmark tillfälligt stoppat all form av yrkesmässiga hygieniska behandlingar. 
Detta är ännu ej aktuellt i Sverige. I skrivande stund har inte Folkhälsomyndigheten bedömt det som 
nödvändigt att stänga ner hygieniska behandlingar, men detta kan eventuellt ändras framöver. 

Frågor och svar som inkommit med anledning av coronavirus covid-19 

Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi? 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och 
sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.  
Hållpunkter att tänka på: 
- Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger. 
- Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion. 
- Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion. 
- Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand. 
- Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling. 
- Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan 
behandling. 

Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit? 
Enligt våra allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling 
som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit därför att 
det är mildare mot huden.  Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel 
användas, exempelvis sårtvätt.  
 
För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för 
att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett 
alternativ.  

Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet? 
Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, t.ex. 
nagelsalonger kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. 
Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som 
riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och 
kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom. 

Kan inspektion av yrkesmässiga hygieniska verksamheter genomföras som vanligt? 
Ja, så länge man följer de allmänna förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
kan inspektioner ske som vanligt. 
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Mer information 
Här listas några länkar med matnyttig information. 
 
Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/ 

Socialstyrelsens information om coronavirus covid-19 (främst till kommunala verksamheter) 
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/ 

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 

Kontakt 

Om ni har frågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet eller vill att vi kommer och besöker er i 
något sammanhang, 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. 
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