Egenkontroll för lokaler med
hygienisk behandling
Som verksamhetsutövare till en hygienisk behandlingslokal är du
skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet samt kunskap
om den lagstiftning som du berörs av. Vad egenkontrollen ska
innehålla styrs av miljöbalkens krav med hänsyn till hälsa och miljö
samt Socialstyrelsens råd för yrkesmässig hygienisk verksamhet.
Vem och varför?

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Kravet på egenkontroll gäller alla som
omfattas av miljöbalkens regelverk.

Egenkontrollen ska omfatta de delar i
verksamheten där brister kan leda till
störningar för miljö eller hälsa. Därför
kommer egenkontrollen att se olika ut
för olika sorters verksamheter. Alla
verksamheter är olika vad gäller
inriktning, lokaler, kunder, anställda,
kunskap, risker, med mera.
Det är du själv som bäst känner till
den egna verksamheten. Du måste
därför noga tänka igenom vilka risker
som kan finnas i din verksamhet och
hur man kan minska dessa risker med
god kunskap och bra rutiner.

Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra att människor
som besöker din verksamhet utsätts
för olägenheter som kan medföra
obehag. Exempel på olägenheter kan
vara att utsättas för smitta, få
allergiska reaktioner eller drabbas av
andra oönskade effekter. Andra
olägenheter som kunden kan uppleva
är dålig luftkvalitet, bristfällig städning
och rengöring. Det är också viktigt att
förhindra att miljön inte tar skada av
de kemikalier som används eller av
det avfall som uppkommer.
Extra viktigt är att ha väl fungerande
rutiner vid verksamheter där det finns
risk för blodsmitta och/eller som
besöks av äldre eller sjuka personer.
Exempel är medicinsk
fotvårdsbehandling av kunder med
diabetes. Äldre och sjuka personer är
mer mottagliga för infektioner.

MILJÖKONTORET

Hur ska detta göras?
Börja med en kartläggning. Vad i
verksamheten kan påverka miljö eller
hälsa, d.v.s. vilka risker finns det?
Vilka krav gäller för verksamheten?
Bestäm därefter vilka åtgärder,
undersökningar och rutiner som
behövs för att minska risken för skada
både då verksamheten bedrivs
normalt samt i samband med
särskilda händelser, tex olyckor.

Förslag på vad som bör ingå i
egenkontrollen

 Det ska finnas dokumenterat vem
eller vilka i företaget som har ansvar
för verksamheten och för de frågor
som har eller kan ha betydelse för
skyddet av miljön eller människors
hälsa. Om det exempelvis finns flera
olika företagare i lokalen med vissa
gemensamma rutiner ska det framgå
vem som ansvarar för vad. Krav på
dokumenterad ansvarsfördelning är
inte relevant om endast en person
arbetar i lokalen.
 Beskrivning av verksamheten. Vad
ingår i verksamheten? Uppgifter om
vilka behandlingar som utförs.
Samtliga områden ska ingå i egenkontrollen.
 Det ska finnas skriftliga rutiner för
att kontrollera att utrustning och
inredning hålls i gott skick. Det ska
även finnas skriftliga rutiner över hur
de risker som kan finnas i
verksamheten förebyggs. Exempel är
rutiner för:
- Rengöring av lokal
- Hygien- och
smittskyddsrutiner
- Kontroll av utrustning
- Märkning av produkter som
säljs till kunder.
- Kommunikation med kund
(t.ex. smittsam sjukdom,
medicinering, allergisk
reaktion, klagomål)
- Hantering och val av kemiska
produkter.
- Hantering av olika typer av
avfall.
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 Det ska finnas en förteckning över
de kemiska produkter som används i
verksamheten och som kan innebära
risker från miljö- och hälsosynpunkt.
Av dokumentationen ska produktens
namn framgå, hur den används och
information om hur skadlig produkten
är för hälsa och miljö. Detta gäller
rengöringsmedel, desinfektionsmedel,
hårfärger, tatueringsfärger eller andra
kemiska produkter. Information om
hur skadlig den kemiska produkten är
för hälsa och miljö framgår av
säkerhetsdatabladet som
leverantören är skyldig att
tillhandahålla.
 Kosmetiska och hygieniska
produkter omfattas av särskild
lagstiftning förutom miljöbalken.
Exempel på vad som bör ingå i
egenkontrollen är att produkten är
rätt märkt, inga förbjudna ämnen
ingår, vilken leverantören är. Vissa
andra produkter kan också omfattas
av en särskild lagstiftning exempelvis
naturläkemedel.
 Tillsynsmyndigheten ska
underrättas om driftsstörningar som
kan leda till olägenheter för
människors hälsa eller miljön t.ex. om
en kund anser sig blivit smittad vid
behandlingen, kemikalieutsläpp,
onormalt buller, brand och liknande.
Tänk på att egenkontrollen ska
dokumenteras.

Mer information
Läs mer på www.borlange.se eller
kontakta miljökontoret på 0243-740 00
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