Säkerhet vid estetiska
injektionsbehandlingar
Du som utför estetiska injektionsbehandlingar har ett stort ansvar för konsumentens
säkerhet. Därför måste du som är verksam utanför sjukvården se till att du uppfyller
kraven i produktsäkerhetslagen.
Produktsäkerhetslagen ställer krav på att både
varor och tjänster till konsumenter ska vara
säkra och inte orsaka personskador. En vara
eller tjänst är säker om den inte medför någon
risk eller bara en låg risk för människors hälsa
och säkerhet.
Estetiska injektionsbehandlingar kan innebära
allvarliga risker. Exempel på allvarliga komplikationer är inflammationer, nervskador, blindhet
och anafylaktisk chock. Det är därför nödvändigt
att utföraren har tillräcklig kunskap och
kompetens för att genomföra behandlingen
och för att snabbt kunna ta hand om de
komplikationer som kan uppstå.

För att avgöra om risken med en behandling
ska anses som godtagbar tas bland annat
hänsyn till följande:
• På vilket sätt utförs behandlingen?
Utsätts konsumenten för risker?
• Genomförs behandlingen med den skyddsnivå
som konsumenten rimligen kan förvänta sig?
• Följs de rekommendationer och riktlinjer som
finns, till exempel i standarder och hos olika
branschorganisationer?
• Får konsumenten tillräcklig säkerhetsinformation för att kunna bedöma om hon
eller han vill, eller kan, genomgå behandlingen?

Konsumentverket genomför en kontroll

Mer om säkerhet

Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt
produktsäkerhetslagen (2004:451) och mottar
anmälningar från konsumenter som skadats av
estetiska injektionsbehandlingar. Myndigheten
kommer under hösten 2020 att genomföra en
kontroll för att bedöma om estetiska injektionsbehandlingar utförs på ett säkert sätt.
Den som utför dessa behandlingar ska ha
tillräcklig kunskap och kompetens enligt de
riktlinjer som numera finns i gällande standard
SS-EN 16844:2017 (+A2:2019) Estetiska
medicinska tjänster – Icke-kirurgiska medicinska
ingrepp. Där finns krav på att den som utför
estetiska injektionsbehandlingar ska inneha
legitimation inom hälso- och sjukvård.

Konsumentverket
På Konsumentverkets webbplats finns mer
information om säkerhet och förebyggande
säkerhetsarbete:

Så här kommer kontrollen gå till:
• Ett antal salonger väljs ut och kontaktas
med ett brev där Konsumentverket begär
in intyg om legitimation för dem som
utför estetiska injektionsbehandlingar.
• Konsumentverket granskar de inkomna
handlingarna och myndigheten kan
komma att förbjuda tillhandahållandet
av estetiska injektionsbehandlingar
utförda av personal som saknar
legitimation inom hälso- och sjukvård.
• Resultatet av kontrollen sammanställs
i en rapport som publiceras på
Konsumentverkets webbplats.

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument
Säkerhetsansvar för tjänster
Förebyggande säkerhetsarbete för dig som
erbjuder tjänster
Säkerhet vid skönhetsbehandlingar

Svenska Institutet för Standarder
Hos Svenska Institutet för Standarder, SIS,
finns mer information om relevanta standarder
inom området:
Hudvårdstjänster – Krav och rekommendationer
för tillhandahållandet av tjänsterna
SS-EN 17226:2019
Estetiska medicinska tjänster
– Icke-kirurgiska medicinska ingrepp
SS-EN 16844:2017 (+A2:2019)

Branschorganisationer
Du kan också kontakta branschorganisationerna
inom området för att få information om deras
riktlinjer och rekommendationer.

Projektledare vid Konsumentverket: Helena Nilsson
Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets växel: 0771 - 42 33 00
eller via e-post konsumentverket@konsumentverket.se

