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En myndighet för arbetsmiljön
Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och
ska arbeta för att arbetsgivarna följer arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningar. Vårt mål är att minska riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetslivet.
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Organisation
 Huvudkontor i Stockholm
 Tre inspektionsavdelningar
 Tio distrikt
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Syftet med de nya reglerna
Utgångspunkt:
Ingen ska behöva riskera att smittas av en allvarlig sjukdom
i sitt arbete.
Vi vill förebygga detta genom:
 Skärpta hygienkrav
 Skärpta krav på utbildning
 Åtgärder för minska antalet stick-och skärskador.
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Direktiv 2010/32/EU
 EU-direktiv om förebyggande av stick-och
skärskador inom hälso-och sjukvården.
 Ramavtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter.
 Nationellt genomfört senast 11 maj 2013.
 Minimidirektiv.
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Föreskriftsarbete
 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta,
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1)
samt de allmänna råden.
 Föreskrifterna Skydd mot blodsmitta
(AFS 1986:23) upphävs.
 Ändringsföreskrifterna
(AFS 2012:7) träder i kraft 1 maj 2013.

2013-03-20 |

6

Ändringsföreskrifterna (AFS 2012:7) om
mikrobiologiska arbetsmiljörisker
– smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
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Utrustning, vassa föremål
8 a § Om riskbedömningen i verksamheter som omfattas
av 22 och 24 §§ visar risk för stick-eller skärskador ska
vassa föremål som är avsedda att användas på människor
eller djur och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor
vara försedda med en fungerande integrerad
säkerhetsfunktion. Syftet är att minska risken för stick-och
skärskador på användaren. Detta gäller om produkter med
fungerande integrerade säkerhetsfunktioner finns
framtagna för ändamålet och är tillgängliga på marknaden.
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Hantering av avfall och kontaminerat material
11 § Hantering och överlämnande av avfall och kontaminerat
material, ska ske enligt på förhand uppgjorda rutiner för att
undvika hälsorisker.
Kontaminerat avfall ska förpackas säkert så att inget kan läcka
ut. Blod och andra kroppsvätskor som inte är dekontaminerade
ska transporteras på ett säkert sätt och så att spill och läckage
inte uppkommer.
Vassa föremål som använts på människor eller djur ska
hanteras och överlämnas så att de inte orsakar skada eller
riskerar att överföra smitta.
Behållare för stickande och skärande avfall ska vara säkra mot
genombrott av vassa föremål. Sådana behållare får inte
återanvändas.
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Kunskaper och utbildning
14 § Arbetsgivaren ska se till att den som leder arbetet
och alla arbetstagare som kan komma att utsättas för
mikrobiologiska arbetsmiljörisker har lämplig utbildning
och tillräckliga kunskaper om de biologiska agens som
förekommer i verksamheten. Ny och tillfällig personal ska
få introduktionsutbildning när de börjar sitt arbete.
Utbildningen och kunskaperna ska uppdateras vid behov.
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Utbildningen ska ge kunskaper om
 god hygienisk arbetsmiljöpraxis,
 rutiner som ska finnas enligt 16 §,
 hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat
material, även som avfall,
 hur man använder säkra produkter för att skydda
sig mot stick- och skärskador,
 betydelsen av vaccinationer och
 hur man minskar risken för smitta om en oönskad
händelse har inträffat.
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Åtgärder och rapportering vid ohälsa och
oönskade händelser
16 b § Om den oönskade händelsen innebär risk för
smittöverföring, ska arbetsgivaren se till att den som
råkat ut för den oönskade händelsen omedelbart tas
om hand. I åtgärderna ska även ingå kontakt med
medicinsk expertis för bedömning av behov av
postexpositionsprofylax och medicinska kontroller.
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Rapportering av stick-och skärskada
(16, 16a-c §§)
Arbetstagaren ska snarast rapportera oönskade händelser
eller ohälsa till sin arbetsledning.
Arbetsgivaren ansvarar för:
1. Rapportering internt på arbetsplatsen (ska alltid göras).
2. Rapportering till Arbetsmiljöverket (allvarliga
olycksfall/skadlig inverkan eller tillbud till sådant).
3. Rapportering till Försäkringskassan
(arbetsskadeanmälan).
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Medicinska förebyggande åtgärder och
kontroller
17 § Arbetsgivaren ska vid behov och utan kostnad för
arbetstagarna erbjuda vaccination och andra medicinska
förebyggande åtgärder och kontroller om arbetstagarna kan
ha utsatts för eller riskerar att utsättas för skadlig
exponering för smittämnen eller andra biologiska agens.
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Skyltning och märkning
19 § Material, behållare och annan utrustning, som innehåller
smittämnen ska märkas…
Om det kan ske utan risk för ohälsa får man utesluta sådana
uppgifter, som är allmänt kända på platsen där de
förekommer. Endast om arbetsgivaren har sett till att
arbetstagarna arbetar på ett sådant sätt att de inte kan
komma i kontakt med människors eller djurs blod eller andra
kroppsvätskor, får arbetsgivaren utesluta märkning av
provtagningsrör inom verksamheten.
Behållare för avfall som utgörs av vassa föremål som använts
på människor eller djur ska märkas med orden
stickande/skärande avfall.
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God hygienisk arbetsmiljöpraxis
22 § God hygienisk arbetsmiljöpraxis ska tillämpas vid
vård- och omvårdnadsarbete och i verksamheter där man
kan komma i kontakt med blod och andra kroppsvätskor från
människor. God hygienisk arbetsmiljöpraxis gäller också i
verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. God
hygienisk arbetsmiljöpraxis innebär att
• iaktta renlighet och god ordning,
• undvika ringar, armband, löst hängande hår och annat som
kan försvåra god hygien och bidra till smittspridning,
• använda handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor,
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• använda skyddskläder vid vård- och omvårdnadsarbete
i nära kontakt med personer och i nära kontakt med djur
vid verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
• vid behov använda visir eller motsvarande vid risk för
stänk av kroppsvätskor,
• använda andningsskydd vid risk för allvarlig luftburen
smitta,
• ta hand om spill på ett säkert sätt och vid behov
desinfektera kontaminerat område
• desinfektera händerna före rent och efter orent arbete
samt efter att ha använt handskar
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• om det behövs ska man tvätta händerna innan man
desinfekterar dem,
• använda de tekniska hjälpmedel som behövs för att
undvika smitta,
• hantera vassa föremål, som använts på människor eller
djur, på ett säkert sätt och genast lägga dem i behållare
avsedda för stickande/skärande avfall,
• aldrig sätta tillbaka skyddshylsan på en kanyl eller ett
annat vasst föremål som använts på människor eller
djur och
• ha rutiner för åtgärder vid oönskade händelser.
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Kontakt och mer information
Webben

www.av.se

Facebook

https://www.facebook.com/arbetsmiljoverket

Svarstjänsten

Svarar på arbetsmiljöfrågor

SMS

Inled ditt sms med AV och ett mellanslag.
Skicka till 71700.

Journummer

08-737 15 55
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www.av.se
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