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AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med 

integrerad skyddsfunktion 

 

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat SKL på olyckor som inträffat i kommuner där 

arbetstagare inte använt kanyler med integrerad skyddsfunktion vid vårdinsatser. När 

en arbetstagare ger en patient eller omvårdstagare en insulininjektion ska kanyler med 

integrerad skyddsfunktion alltid användas (14 §, AFS 2018:4).  

 

Utvecklingen när det gäller säkerhetsprodukter går framåt och idag finns sticksäkra 

produkter tillgängliga på marknaden och ska därmed upphandlas och användas. 

Därför är det viktigt att bevaka marknaden för sticksäkra alternativ som till exempel 

kanyler med dubbel integrerad skyddsfunktion.  

 

När arbetstagaren har arbetsmoment som medför smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin 

undersökning och riskbedömning särskilt ta hänsyn till de arbetsmoment som kan 

innebära smittrisk (6 § AFS 2018:4). Om det kvarstår en stickrisk för arbetstagaren 

vid användning av kanyl med enkel integrerad skyddsfunktion där arbetstagaren 

därmed riskerar att komma i kontakt med kroppsvätska (vid eventuellt baksug), ska de 

säkrare alternativ som finns på marknaden upphandlas och användas istället.  

 

Vidare är det viktigt att arbetstagaren får utbildning i hur man använder kanyler med 

integrerad skyddsfunktion (13§, AFS 2018:4) och att vassa föremål direkt efter 

användning ska läggas i behållare märkta med skärande och stickande avfall (15 §, 

AFS 2018:4). Även kanyler med integrerad skyddsfunktion ska genast efter 

användning läggas i samma behållare. 

 

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smitta: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/ 

 

 

 

mailto:info@skl.se
file:///C:/Users/mij/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GTNMDLXZ/www.skl.se
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/


 

 CIRKULÄR 19:23 

2019-04-29 

 
 

 

2 (2) 
 

    

   
 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Sophie Thörne 

 

 Gunnar Sundqvist 

 

  

  

 


