Bygg- och miljöavdelningen informerar

Stickande/skärande
hygieniska behandlingar
Innan en verksamhet som erbjuder stickande/skärande hygieniska
behandlingar tas i bruk ska en anmälan göras till bygg- och
miljöavdelningen. Avdelningen bör kontaktas redan innan lokalen
planeras så att eventuella problem kan åtgärdas redan på
planeringsstadiet. Även du som övertar en etablerad verksamhet ska
göra en anmälan.
När hygienisk behandling erbjuds som
innebär att huden eller slemhinnor
penetreras ska anmälan alltid göras till
bygg-, och miljöavdelningen. Dessa typer
av verksamheter är anmälningspliktiga då
de riskerar medföra blodsmitta genom
verktygen som används vid
behandlingarna.
Anmälan ska inkomma senast 6 veckor
innan verksamheten planeras att påbörjas.
Om en anmälan inte inkommer i tid kan
verksamheten behöva betala en
miljösanktionsavgift på 3000 kr.
Även ambulerande verksamheter ska
anmälas i den/de kommuner de är
verksamma inom.

Vad räknas som
stickande/skärande?
Alla hygienverksamheter som penetrerar
huden räknas som stickande och/eller
skärande. Exempel på verksamheter som
innefattas är bland annat akupunktur,
fotvård, piercing, tatuering med flera.
Håltagning med hjälp av kassett är inte
anmälningspliktiga. Det beror på att dessa
aldrig kommer i kontakt med
behandlarens hud. Där skiljer det sig
mellan exempelvis engångsnålar vid

akupunktur som behandlaren arbetar med
och rör vid under hela behandlingen.

Hur anmäler jag verksamheten?
På Värmdö kommuns hemsida finns det
information om hur anmälan går till. Det
finns en blankett som heter ”Blankett –
anmälan om verksamhet med hygienisk
behandling” som ska fyllas i och skickas
till bygg- och miljöavdelningen senast 6
veckor innan verksamheten planeras att
påbörjas.
När anmälan är inskickad kommer bygg-,
miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra
en bedömning i om det krävs
kompletterande uppgifter och sedan
kommer ett tillsynsbesök att utföras.
Nämnden kommer sedan bedöma om
verksamheten kan påbörjas eller om
ytterligare åtgärder krävs innan start.

Varför ska jag anmäla?
Anmälan ska ske för att
tillsynsmyndigheten ska veta att
verksamhet med potentiell risk för
blodsmitta bedrivs. Dessa verksamheter
ska få kontinuerliga tillsynsbesök där
verksamhetens rutiner gås igenom.
Kontroll görs även på
verksamhetsutövarens kunskap kring

städning och hygien, rengöring av
instrument samt smittspridning.

temperatur är godtagbara för
verksamhetens art och omfattning,

Ambulerande verksamhet

Om man vill veta mer så kan en
branschorganisation inom aktuellt
verksamhetsområde hjälpa till med
information om hur
egenkontrollprogrammen kan se ut och
vad som ska finnas med.

En del hygieniska behandlingar kan
utföras i uppsökande form, t.ex. vid
hembesök eller med husvagn/husbil som
behandlingslokal. Samma krav på allmän
hygien samt hantering och i
förekommande fall sterilisering av
instrument eller användning av
engångsmaterial gäller för dessa
verksamheter som för de stationära.
Även ambulerande verksamheter måste
anmälas till bygg- och miljöavdelningen.
En anmälan ska göras till varje kommun
som man besöker.

Vad kommer att kontrolleras?
En anmälningspliktig verksamhet ska
enligt miljöbalken inneha ett
egenkontrollprogram som uppdateras
kontinuerligt. Egenkontrollprogrammet
ska innehålla rutiner över hur
verksamhetens olika delar ska skötas. Här
ibland ska det finnas skriftliga rutiner
kring hur städning går till och med vilka
medel, hur sterilisering av instrument går
till, handhygien, smittskydd,
allergiinformation till kund m.m.

Vad ska jag göra om jag vill
avsluta verksamheten?
Vid upphörande av verksamheten ska
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
underrättas. Då kommer en anteckning
göras om att verksamheten inte längre är
aktiv och att vi inte kommer att bedriva
tillsyn längre. Det är även viktigt att
meddela upphörande så att vi inte skickar
ut årsfakturor till verksamheten.

Vill du veta mer?
För mer information om hygienlokaler
besök hemsidan www.varmdo.se, eller läs
Socialstyrelsens handbok om yrkesmässig
hygienisk verksamhet på deras hemsida
www.socialstyrelsen.se. Det går även bra
att kontakta bygg- och miljöavdelningen
vid frågor och övrig upplysning.

Lämplighet över lokalens utformning
kommer att kontrolleras, om det finns
toalett och dusch, att ventilation och
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