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Diarienummer 2021/036780 

Att: Torben Vincentsen 

2021-06-14 

 

PTK:s svar på remiss - Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om särskilda bestämmelser om 
personlig skyddsutrustning med anledning av 
pandemin covid-19 
 

PTK tillstyrker Arbetsmiljöverkets förslag till förlängning av undantagen med anledning av 

regeringsuppdraget om att bedöma och ge tillstånd för att tillhandahålla personlig 

skyddsutrustning som inte är korrekt CE-märkt, men som uppfyller de tillämpbara hälso- och 

säkerhetskraven i förordning (EU) 2016/425. PTK instämmer i bedömningen att det i vissa 

fall kan uppstå behov av att använda skyddsmask 90 för att säkerställa att anställda ges 

tillräckligt skydd mot risk för smitta. Dock erfar PTK:s medlemsförbund att tillgången till CE-

märkt skyddsutrustning i dagsläget är god. PTK anser att undantag för användning av 

skyddsmask 90 enbart ska ske då annan lämplig CE-märkt inte finns att tillgå. Att skyddsmask 

90 finns i lager är som Arbetsmiljöverket föreslår inte en tillräcklig anledning till användning. 

 

PTK anser att det förslag till lösning som Arbetsmiljöverket presenterar inte tillräckligt tar 

hänsyn till de risker som finns med användandet av skyddsmask 90 under längre perioder. 

Samtidigt som skyddsmask 90 skyddar mot smitta, riskerar den att orsaka arbetsskador 

genom de påfrestningar som den innebär för användaren. I korthet är den klumpig, osmidig 

och gör det svårt att kommunicera. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket säkerställer att 

arbetsgivaren gör en riskbedömning kring användandet av skyddsmask 90, och prioriterar 

bättre lämpad skyddsutrustning även för arbetsmomentnivå, så att prioritering inte bara görs 

generellt inom organisationen. Anställda som använder masken måste ges tillräcklig träning 

för att kunna hantera den riskfritt. Vid ett förlängt undantag bör detta tydligt kommuniceras 

till arbetsgivare. Samtidigt måste Arbetsmiljöverket tydliggöra hur myndigheten tänker 

säkerställa efterlevnaden av befintliga regler. PTK:s erfarenhet är också att de arbetsplatser 

som har en god samverkan i arbetsmiljöfrågor också har varit de som bäst har klarat av att 

hantera de påfrestningar som Covid 19-pandemin innebär. Vikten av samverkan bör också 

tydligt kommuniceras av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket bör också framöver följa 

utvecklingen av tillgång till CE-märkt skyddsutrustning. 

 

PTK vill också lyfta den forskning som parterna finansierar med anledning av Covid 19-

pandemin, och som bl.a. behandlar användandet av skyddsutrustning. Projektet 

”Skyddsutrustning vid covid-19 – metodik för säker produktframtagning med visualiserade 
instruktioner för att förebygga smitta” som direkt har bäring på dessa föreskrifter har beviljats 
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anslag, och forskningen pågår till och med juni 2021. Fler projekt som av parterna beviljats 

anslag finns här: https://fou.afaforsakring.se/sv/the-research-archive/covid-19 
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