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Information från Socialstyrelsen: 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet 
Här kommer det femte informationsbrevet från Socialstyrelsens hälsoskyddsteam. Informationsbrevet 

kommer ut 2-4 gånger/år och riktar sig främst till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

 

Sprid det gärna vidare!  

 

Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 

injektionsbehandlingar  
I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp 

och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen kommer att innebära att 

kompetenskrav införs för dem som utför behandlingarna. Estetiska kirurgiska 

ingrepp får endast utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad 

tandläkare och har bevis om specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar 

får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller 

sjuksköterska. Behandlingar får endast utföras på personer som är 18 år eller äldre.   

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar 

ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är 

ansvarig tillsynsmyndighet.  

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis 

tatuering och andra ytliga injektioner. Vilka dessa är framgår av förordningen om 

estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Dessa 

behandlingar kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn. 

Lagen träder i kraft den 1 juli 2021.  

Här finns länk till lagen och förordningen: 

Lagen: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-

363.pdf 

Förordningen: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-

05/SFS2021-367.pdf 

Socialstyrelsen kommer löpande att ta fram vägledning kopplat till den nya lagen, 

som kommer att publiceras på www.socialstyrelsen.se  

 

Förändring av 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Till följd av den nya lagstiftningen om estetisk kirurgi och injektioner har det även 

gjorts en översyn av 38 och 45 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk 

behandling och därmed omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till 
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kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på 

grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har 

anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.  

Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande 

verktyg, men som i nuläget inte har räknats som anmälningspliktiga, kommer att 

behöva anmäla sig till kommunen.  

Ändringarna kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som 

omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla 

sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Här finns länk till förordningsändringen: 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-368.pdf 

 

Socialstyrelsen kommer löpande att ta fram vägledning i form av frågor och svar 

kopplat till förändringarna av förordningen, som kommer att publiceras på 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/. 

Hör gärna av er till halsoskydd@socialstyrelsen.se vid frågor. 

 

E-utbildning om hygien 
Vi vill tipsa om en webbutbildning om basal hygien som hittas på Socialstyrelsens 

hemsida. Utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom vården, men kan med 

fördel användas av hygieniska verksamheter och även du som inspektör kan ha nytta 

av vissa delar av utbildningen. 

Webbutbildningen hittar du här: 

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-

19/ 

 

Mer information 

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-

verksamhet/ 

 

Kontakt 

Om ni har frågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet eller önskar att vi deltar 

på någon hälsoskyddsträff, 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. 

/Maria Bomark och Anna Rosner 
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