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Checklista - Frisörer

Salongens namn
Företagets namn
Företagets adress
E-postadress
Inspekterad av

Närvarande
Org.nummer
Fastighetsbeteckning
Telefon
Inspektionsdatum

Finns det uthyrda frisörstolar i salongen?
Namn:
Org.nr/Pers nr:
Namn
Org.nr/Pers nr:
Finns det någon annan verksamhet i salongen?____________________________

Inredning och utrustning
1. Finns en separat arbetsplats/bänk avsedd för rengöring och desinficering?
Ja
Nej
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kommentar: Lokalen bör vara utformad så att rengöring och desinfektion av såväl lokal som
instrument underlättas, det bör finnas särskilda utrymmen med arbetsbänkar, rinnande varmt
och kallt vatten samt lämpliga anordningar för rengöring och desinfektion av instrument och
redskap. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS
2006:4)

2. Hur rengörs verktyg? (saxar, kammar, verktyg, klämmor mm)?
Metod
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kommentar: Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig hygienisk
verksamhet bör vara av sådan beskaffenhet och skötas så att risken för spridning av smitta
begränsas. Det innebär bl.a. att instrument och redskap, som inte är av engångstyp, bör
rengöras noggrant innan de återanvänds. Skalpell- och rakblad bör dock alltid vara av engångstyp.

3. Förvaras och hanteras använda verktyg/redskap separat?
Ja
Nej
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. Används ren uppsättning till varje ny kund av:
Sax
Ja
Nej Ej aktuellt
Kam/borste
Ja
Nej Ej aktuellt
Klämmor
Ja
Nej Ej aktuellt
Rakmaskin/trimmer
Ja
Nej Ej aktuellt
Handduk
Ja
Nej Ej aktuellt
Krage till kappa
Ja
Nej Ej aktuellt
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kommentar: Streptokocker är ett exempel på en bakterie som lätt överförs via kontaktsmitta
mellan människor och människa föremål, den har hög smittsamhet och vanliga streptokockinfektionern är halsfluss och scharlakansfeber. Även vinterkräkssjukans virus – caliciviruset
sprids lätt via beröring mellan människor och via tex frisörstol, kammar, kappa, alltså föremål
som den smittade kommit i kontakt med.

5. Finns det rutiner vid löss?
Ja
Nej
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Lokal
1. Finns det städutrymme i lokalen?
Ja
Nej
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Finns det i städrummet?
Frånluftsventilation
Ja
Nej Ej aktuellt
Finns det upphängningsanordning för städutrustning?
Utslagsvask
Ja
Nej Ej aktuellt
Säkerhetsdatablad
Ja
Nej Ej aktuellt
Kemikalieförteckning
Ja
Nej Ej aktuellt

Ja

Nej

Ej aktuellt

Kommentar: Ett städutrymme med funktionell utrustning behövs för att minska risken för
smittspridning. Utrymmet bör vara försett med en utslagsvask och rinnande kallt och varmt
vatten. Städutrymmet ska vara ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning. Det är viktigt att fuktig utrustning som moppar och
trasor kan förvaras så att de snabbt torkar. Det är också viktigt med frånluftsventilation i
utrymmet så att inte smutsig luft sprids i lokalen. Utslagsvask med kallt och varmt vatten bör
finnas i städutrymmet, men i undantagsfall kan utslagsvasken finnas i nära anslutning till
städutrymmet under förutsättning att hygienen inte försämras. I undantagsfall kan toalettstolen
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användas men aldrig diskbänkens diskho/utslagsvask. Om toalettstolen används bör särskilda
rutiner finnas för städning av toaletten i samband med tömning av städvatten.

Avfall
1. Hur hanteras avfall från verksamheten?
Anmärkning
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2.

Hur hanteras överblivna färg- och toningsrester?
Sköljs ner i avloppet
Torkas ur och kastas i soporna

Ej aktuellt

Kommentar: Det finns inget lagstöd för att hindra verksamheterna från att skölja ut
produkterna i avloppet, men kommunernas VA-avdelningar ser helst att de inte gör det.

Anmärkning
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Hur hanteras farligt avfall (lysrör, batterier) från verksamheten?
Anmärkning
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Kosmetiska och hygieniska produkter
1. Finns produkter märkta med ”Endast för yrkesmässig användning” till
försäljning?
Ja
Nej Ej aktuellt
2. Har företaget egen import av kosmetiska och hygieniska produkter från
land utanför EU/ESS?
Ja
Nej Ej aktuellt
Om ja, har företaget gjort anmälan till Läkemedelsverket?
Ja
Nej
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Kontroll av upp till tre permanenta hårfärgningprodukter (oxidationshårfärg) antingen till försäljning eller som används i verksamheten:
Namn:
Tillverkare:
Finns varningsmärkning?

Ja

Nej

Är varningsmärkningen på
svenska?

Ja

Nej

Finns innehållsdeklaration?

Ja

Nej

Innehåller produkten något/några av följande förbjudna ämnen?
HC Yellow No. 5

Ja

Nej

Basic Blue 7

Ja

Nej

Lead acetate

Ja

Nej

Finns varningsmärkning?

Ja

Nej

Är varningsmärkningen på
svenska?

Ja

Nej

Finns innehållsdeklaration?

Ja

Nej

Namn:
Tillverkare:

Innehåller produkten något/några av följande förbjudna ämnen?
HC Yellow No. 5

Ja

Nej

Basic Blue 7

Ja

Nej

Lead acetate

Ja

Nej

Finns varningsmärkning?

Ja

Nej

Är varningsmärkningen på
svenska?

Ja

Nej

Namn:
Tillverkare:
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Finns innehållsdeklaration?

Ja

Nej

Innehåller produkten något/några av följande förbjudna ämnen?
HC Yellow No. 5

Ja

Nej

Basic Blue 7

Ja

Nej

Lead acetate

Ja

Nej

Kommentar: Produkter som är märkta med ”Endast för yrkesmässig användning” får inte säljas
till konsumenter. Den som importerar en kosmetisk och hygienisk produkt skall till Läkemedelsverket anmäla produkten för förteckning i ett produktregister. Permanenta hårfärgningsprodukter
ska ha varningsmärkning/-text, och den ska vara på svenska. Innehållsdeklaration ska finnas och
den ska vara skriven med s.k INCI-namn. De tre ämnen som anges ovan får inte finnas i
produkterna. (Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2004:12 samt LVFS 2007:4)

Håltagning
1. Erbjuder salongen något av följande?
Håltagning med sterila engångskasetter tex Blomdahls
. Håltagning med (med ej steril engångskasett)
. Annat:_____________________________________________________
2. Blomdals
Beskriv från början till slut hanteringen vid håltagning med Blomdahls.
- Lämplig handtvätt
Ja
Nej
- Handrengöring vid rätt tillfälle
Ja
Nej
- Rengöring av arbetsplats före och efter kund
Ja
Nej
- Vilket rengöringsmedel används?
______________________________________________________________
3. Hur ofta rengörs pistolen med ytdiesinfektion?
Anmärkning
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Vad gör ni om ni tappar låset på örhänget?
- Använder nytt sterilt lås/kassett
- Använder pistolen för att sätta låset på plats
5. Vad ger ni för råd om en kund får en infektion i örat?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Finna rutiner för rengöring av kundens hud innan huden penetreras?
Ja
Nej
7. Använd skyddshandskar vid håltagninegn?
Ja
Nej

