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Syfte och mål 

Syftet med projektet var att genomföra planerad tillsyn på alla 27 verksamheter med fotvård. 

Bakgrund 

Fotvårdsverksamheter är anmälningspliktiga enligt 38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eftersom de är en stickande och skärande verksamhet. 

Även tatuerare och verksamheter med piercing är anmälningspliktiga. Vid tillsynsbesök 

kontrolleras frågor rörande ventilation, rengöringsrutiner, rutin för sterilisering av instrument, 

kemikaliehantering mm. 

Genomförande 

Enligt miljöförbundets tidsplanering och tidsintervall ska planerad tillsyn utföras på 

verksamheter med fotvård vartannat år. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där 

verksamhetsutövarna informerades om projektet. Information om tidsbokning, egenkontroll 

samt den checklista som avsågs användas vid tillsynen bifogades. Se bilaga. 

Inspektionen utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren. Inspektionen startade med en 

sittning där checklistan gicks igenom. Därefter företogs vandring runt de aktuella lokalerna 

med mer ingående inspektion. Inspektionen avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga 

intrycken och bristerna för verksamhetsutövaren. Efteråt skickades inspektionsrapporter till 

verksamhetsutövarna där eventuella brister påpekades. 

Resultat 
Totalt inspekterades 27 verksamheter med fotvårdsverksamhet, 8 av dem klarade sig utan 

avvikelser. I nedanstående text och diagram sammanfattas de viktigaste bristerna och 

påpekanden som noterades vid tillsynen. Vad gäller sporprovtagning fanns 8 verksamheter 

som inte kunde visa upp något protokoll. Vissa verksamheter hade gjort sporprovtagning men 

hittade inte protokollet, andra hade inte ens utfört någon provtagning. Sporprovtagning utförs 

för att verksamheten ska få bekräftat att deras rutiner för sterilisering fungerar och gör 

instrumenten sterila. Vid punkten säkerhetsdatablad kunde 5 verksamheter inte uppvisa 

några säkerhetsdatablad eller kemikalieförteckning för de kemikalier som finns i 

verksamheten. I 5 verksamheter kunde inte skriftligt egenkontrollprogram uppvisas. Alla 

verksamheter som är anmälningspliktiga ska enligt Förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll, ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Vid ventilation ej 

anpassad handlade det om 3 verksamheter med avsaknad av tilluft och/eller frånluft. 

I övrigt noterades enstaka brister vad gäller avsaknad av svensk märkning på produkter till 

försäljning samt en verksamhet med bristfälliga rengöringsrutiner av instrument.  
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Slutsats 
Av 27 verksamheter klarade sig 8 utan några brister. De brister som påträffades vid projektet 

för planerad tillsyn kommer att följas upp vid nästa planerade tillsyn 2016. Om 

verksamheterna fortfarande inte åtgärdat bristerna kommer de att få ett föreläggande följt av 

uppföljande tillsyn. 

Alla verksamheter utom en har fungerande rutiner gällande städning, rengöring och 

sterilisering, vilket leder till att de bedriver en bra verksamhet trots ovanstående brister. 

Författare: Åsa Ekberg 


