Nya regler för dig som erbjuder behandlingar inom skönhet och hälsa
Dalslands miljö- och energikontor vill uppmärksamma er på lagändringar i anmälningsplikten för
yrkesmässig hygienisk behandling samt om ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar.

Anmälningspliktiga verksamheter efter den 1 juli 2021
Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär
att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet,
där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta
omfattas redan i dag.
Förutom de krav på kontroll av den egna verksamheten som finns i 26 kap. 19 § miljöbalken
kommer för anmälningspliktiga verksamheter även kraven enligt förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll att gälla. Det innebär att rutiner ska vara fastställda och
dokumenterade för de frågor som gäller för verksamheten. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet preciseras vilka rutiner som bör finnas med i
egenkontrollen.
Verksamheter som är anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg, rakkniv eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även
omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som
använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av
anmälningsplikt tidigare.
Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om
du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas
omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Dalslands miljö- och
energikontor senast den 1 september 2021. Anmäl din verksamhet genom att skicka in en anmälan
som finns på vår hemsida: https://www.dalsland.se/media/2pufot45/anm-38-hygieniskverksamhet-bass%C3%A4ngbad-solarium-tatuering-fris%C3%B6r.pdf
För handläggning av anmälan tar Dalslands miljö- och energikontor ut en timavgift. Timtaxan för år
2021 är 1002 kronor. Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå
in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi
avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

För mer information: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd-och-estetiskabehandlingar/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/
Nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar
Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att:
•

Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar så som fillers
och botox ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

•

Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare
eller tandläkare med specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast
legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska
injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

•

Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

•

Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att
den som får behandlingen är över 18 år.

Av förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:367)
2 § p 2 framgår att vissa mindre estetiska injektionsbehandlingar är undantagna från den nya
lagen. Dessa behandlingar är:
•
•
•

tatueringar
behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom
användandet av nålfri teknologi, och
behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i
huden.

Dessa behandlingar omfattas endast av anmälningsplikt till Dalslands miljö- och energikontor.
För mer information se: https://www.ivo.se/estetiskabehandlingar

Kontaktinformation till oss på Dalslands miljö-och energikontor
Är du osäker på om din behandling omfattas av anmälningsplikt eller inte, skicka ändå in en
anmälan till oss. Vi återkopplar till dig när vi har granskat din anmälan. Om du har
frågor kan du kontakta oss via kansli@dalsland.se

