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Rekommendation av cytostatikagodkänd 
skyddsutrustning  
 

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda 
rutiner för att administrationen ska vara säker för patienterna och för att hanteringen 
inte ska utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker. Vi är ett regionalt nätverk för 
säker cytostatikahantering i Västra Sjukvårdsregionen som består av 
specialistsjuksköterskor och undersköterskor som är aktiva inom onkologisk, 
hematologisk och palliativ vård i regionen. Nätverket är knutet till Regionalt 
cancercentrum Väst, där vi agerar som kursledare och driver den internetbaserade 
utbildningen ”Cytostatikakörkort för sjuksköterskor och undersköterskor” 
Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika 
och har funnits sedan 2012 och utbildat ca 1000 sjuksköterskor och 
undersköterskor. Vi ingår också i ett nationellt nätverk för säker cytostatikahantering 
där flera regioner i landet med liknande utbildning ingår. Nätverket står också som 
författare till kapitlet om cytotoxiska läkemedel i Vårdhandboken och har kontakt 
med arbetsmiljöverket, leverantörer och apotekets produktionslaboratorium (APL). 
 

Syfte med detta dokument är att säkerställa den personliga skyddsutrustningen vid 

hantering av cytotoxiska läkemedel. Den barriärrock som idag används uppfyller 

inte kraven vid beredning, administreringen och omhändertagande av utsöndringar 

samt omvårdnadssituationer där risk för stänk/spill förekommer samt vid städning 

efter patient som fått behandling. Därför vill vi informera er om förändring i 

skyddsutrustningen för att kunna arbeta proaktivt och inte utsätta medarbetare för 

hälsorisker.  
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Inledning 

Medarbetarna utsätts för yrkesmässig exponering vid hantering av cytostatika t.ex. 

vid beredning och administrering, omvårdnad av patienter, omhändertagande av 

utsöndringar, hantering av riskavfall, städning av lokaler där cytostatika hanteras, 

rengöring och service av utrustning samt vid obduktion. 

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd i AFS 2005:5 beskrivs vilka effekter cytostatika 

och andra läkemedel med bestående toxisk effekt har på hälsan.  

 De kan ge upphov till lokala symtom som t.ex. irritation, vävnadsskador och 
allergiska reaktioner i hud och slemhinnor.  

 De kan även ge bestående skador i exempelvis arvsanlagen och ge upphov 
till cancer.  

 Cytostatika kan också vara reproduktionsstörande och ge fosterskador.  
 

Cytostatika kan tas upp i kroppen via huden eller genom inandning. Cytostatika kan 

också finnas på ytor i vår miljö. För att få ett mått på den yrkesmässiga 

exponeringen för dessa substanser kan man undersöka arbetsmiljön med avseende 

på förekomst av cytostatikakontamination på ytor.  

Nätverket ställde en fråga till Arbetsmiljöverket angående deras krav på en 
cytostatikagodkänd skyddsutrustning. Det finns två typer av skyddsrock, typ 3 och 
typ 4. Typ 4 är den skyddsrock (barriärrock) vi i dagsläget använder. Frågan var 
vilken typ av skyddsrock arbetsmiljöverket rekommenderar. Arbetsmiljöverket 
svarade följande: 
 

”Kemskyddskläder typ 4 och 3 är vätsketäta och lämpliga att använda 

vid arbeten där vätsketäthet krävs, typ 3 klarar stänk vid höga tryck 

vilket inte typ 4 är anpassad för. Det är också viktigt att skyddskläderna 

ger ett skydd mot den/de kemikalier (cytostatika) som hanteras, vilken 

typ av ämne skyddskläderna skyddar mot ska framgå av den 

bruksanvisning som ska följa med skyddskläderna. Kemskyddskläder 

är personlig skyddsutrustning och därför gäller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 

vid hantering av cytostatika. Det innebär enligt 2001:3 3 § att de 

skyddskläder som används ska vara CE-märkta, det ska finnas en 

bruksanvisning på svenska som medföljer skyddskläderna och dessa 

ska vara märkta med piktogram för skydd mot kemikalier” 

 

Det har visat sig att de skyddsrockar vi har använt i Västra Sjukvårdsregionen inte 

motsvarar arbetsmiljöverkets krav. Den personlig skyddsutrustning saknade en 

bruksanvisning på svenska, vilket/vilka ämne kemikalie (cytostatika) 

skyddskläderna skyddade mot, märkning för vätsketäthet, CE märkningen samt 

piktogram för skydd mot kemikalier. 
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Vi har nu genom vårt samarbete med arbetsmiljöverket och upphandlare/inköpare 

inom VGR varit delaktiga i framtagandet av en kravspecifikation av personlig 

skyddsutrustning vid cytostatikahantering inom hälso-och sjukvården i VGR. 
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Den skyddsutrustning som nätverket rekommenderar är: 

 

Rekommenderade ärmskydd 
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Rekommenderade skyddshandskar 
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Regionalt Cancercentrum Väst 

 

 

Thomas Björk Eriksson Anna Verdoes   Nancy Wahl 

Verksamhetschef  Avdelnings-/enhetschef Huvudkursledare 
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Bilaga 

Gemensamma bestämmelser Allmänt (Arbetsmiljöverket) 

Till 2 § enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, skall arbetsgivaren systematiskt undersöka, planera, genomföra 

och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls. 

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och därefter välja personlig 

skyddsutrustning. Genom att analysera och bedöma riskerna i arbetet, kan man 

avgöra vilka egenskaper utrustningen ska ha och när den ska användas. 

I bedömningen tar man hänsyn till: 

 hur allvarlig risken är 

 hur frekvent man blir utsatt för risken 

 vilka särskilda förhållanden som finns på arbetsplatsen 

 vilken prestanda den personliga skyddsutrustningen ska ha 

 

Vilka medarbetare är i riskzonen? 

Genom patienternas behandlingar och deras utsöndringar är följande medarbetare i 

riskzonen, under de första 5 dagarna efter given cytostatikabehandling: 

 
 Sjuksköterskor  
 Undersköterskor 
 Städerskor 
 Läkare  
 Vaktmästare 
 Andra medarbetare som vårdar patienten nära … tex. fysioterapeut, arbetsterapeut, 

hemvårdspersonal och personal på äldreboenden, obducent om patienten avlider. 
 

De är personligt involverade genom:   
 

 Administrering/Behandlingar 
 Undersökningar 
 Omvårdnad 
 Rehabilitering 
 Rengöring/Städning  
 Avfallshantering av farligt läkemedel eller förorenat material 
 Transport  
 Bårhus 
 Obduktion 
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