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Hälsa och säkerhet
• Hygien

• Hälsorisker

• Tillbud och olyckor

• El- och brandsäkerhet
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Övning
Hur mycket vet vi om hälsa 

och säkerhet?
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Hygien
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Minska 
smittorisken
• Skilj på rena och smutsiga arbetsredskap

• Rengör och desinficera arbetsredskap

• Använd engångsblad vid rakning

• Undvik smycken

• Ät endast i personalutrymmet

• Var noga med användning av handskar
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Övning
En exempelsituation
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Om en kund 
skadas
• Be kunden trycka ett sterilt förband mot såret 

tills det slutat blöda

• Hantera förbandet försiktigt så att hudkontakt 

undviks, till exempel genom att använda 

engångshandskar

• Det redskap som orsakat såret ska alltid 

rengöras och desinficeras
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Hälsorisker
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Kroppen
• Går och står mycket under dagen

• Håller ofta händerna högt upp

• Arbetar i böjda eller vridna arbetsställningar

• Arbetar ensidigt

• Har inte alltid möjlighet att ta pauser

9



Huden
• Arbetar mycket med våta händer

• Kommer i kontakt med skadliga ämnen i 

hårvårdsprodukter
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Luftföroreningar
• Ämnen som avges från hårvårdsprodukter

• Föroreningar från trafiken som kommer in via 

entrédörren eller ventilationen
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Tillbud och 
olyckor
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Övning
Hitta risker
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Att förebygga 
tillbud och olyckor
• Förvara vassa redskap på ett säkert sätt

• Planera så att det finns tillräckligt med 

utrymme att jobba på

• Kontrollera att elkablar och sladdar inte ligger i 

vägen

• Kontrollera att golvet är torrt och inte för ojämnt

• Ta reda på var första hjälpen-utrustningen finns
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El- och 
brandsäkerhet
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Övning
Vad är så farligt med en 

vanlig hårtork?
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Om det börjar brinna

Brandsläcknings-
utrustning

Brandvarnare Nödutgång Utrymningsplan
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Övning
Kontrollera lokalerna du nu 

befinner dig i
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Dina viktigaste lärdomar?

Hälsa och 
säkerhet
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Tack för idag!

Frisörens arbetsmiljöguide har finansierats av AFA 

Försäkring och innehållet har utvecklats av IVL 

Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Prevent.

Arbetsmiljöguiden och detta utbildningsmaterial 

har gjorts i samråd med en referensgrupp med 

representanter för Frisörföretagarna och 

Handelsanställdas förbund.
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