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Den “Sminkade” Sanningen!
Det känns som att yttre skönhet uppfattas som allt viktigare i våra liv. Det skrivs och talas alltmer om det och
nya salonger med nya behandlingar ses på många platser. Sysselsättningsstatistik från statistiska centralbyrån
(SCB) rörande verksamma med yrkeskoden som innefattar bland annat nagelbyggare, sminkörer och stylister
(SSY-kod 5149) ger samma indikationer. Antalet verksamma med den yrkeskoden har fördubblats från 2005
till 2013. Även antalet frisörer har ökat men inte lika dramatiskt. Från statistiken kan också utläsas att många av
dessa är egna företagare.
Detta nummer av Bulletin handlar om skönhetsbranschen och om olika arbetsmiljöproblem som kan uppstå
där. Det finns också en artikel som beskriver svårigheten för egenföretagare att veta vilka regler som faktiskt
ska följas. För egenföretagare som arbetar med kosmeti-

ka är det ännu svårare då det är flera olika lagstiftningar som täcker deras verksamhet då till exempel kosmetikalagstiftningen ryms inom läkemedelsverkets domän.
Nya allergen introduceras ständigt i vår miljö, men vi
ser också att gamla allergen kommer tillbaka men i helt
nya applikationer. Detta sker med akrylater. Tidigare användes de i tandlagningsmaterial, vid bröstförstoring, i
tryckerier och som lack till trä. Nu finns de även i nagelbyggnadsprodukter, UV-härdande nagellack och som
ögonfranslim. Nagelbyggare har i hög grad drabbats av
kontaktallergi och luftvägsbesvär mot akrylater i sina lösningar och geléer, och vi har förstått att deras kunskap
om dessa arbetsmaterial är mycket bristfällig. Utöver nagelbyggarna kan även konsumenter som får byggda akrylatnaglar utveckla eksem på händerna. Liknande problem har också observerats hos konsumenter som använt
en ny sorts UV-härdande nagellack. Ett nyare problem
är när konstgjorda ögonfransar limmas på de befintliga.
Även här används akrylatlim och både fransstylister och
kunder drabbas av slemhinnebesvär och kontaktallergier.
Förutom de kemiska hälsoriskerna finns det uppenbart
även ergonomiska risker inom branschen
Både nagelbyggnad och ögonfransförlängning är exempel på den ökande trend av estetiska och föryngrande
behandlingar för naglar, hud och hår vi ser i samhället
idag. Om trenden håller i sig kommer det sannolikt att
medföra fler problem hos de som utför behandlingarna,
liksom hos deras kunder.
Fler och riktade utbildningsinsatser mot dessa yrkesgrupper även utanför de traditionella kanalerna kan påverka
utvecklingen positivt och är ett viktigt arbete som måste göras.
Håkan Tinnerberg
Yrkeshygieniker, verksamhetschef
hakan.tinnerberg@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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ANSLAGSTAVLA

KALENDER
ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN
KURS I MEDICINSKA KONTROLLER VID
ERGONOMISKT BELASTANDE ARBETE – MEBA
Uppdaterad MEBA-kurs som vänder sig till nya användare och till dig som vill
fräscha upp metoden och ta del av det nya. Vi presenterar MEBA-formuläret i
digitalt format, och går igenom MEBA 2 som avser ländryggen.
Datum: Onsdag 27 april 2016, 8:30-16:00.
Plats: Arbets- och miljömedicin,
föreläsningssalen i Wigerthuset Klinikgatan 22, sjukhusområdet i Lund.
Kostnad: 1 500 kr för de inom södra sjukvårdsregionen, 1 750 kr för övriga.
Vid frågor kontakta: jenny.gremark-simonsen@skane.se
Anmälan: Sänd anmälningsblankett senast 18 april till lisbeth.prahl@skane.se

NAMNBYTE
Vi heter nu AMM-Syd!
Genom namnbytet från AMM-Lund signalerar vi tydligare att klinikdelen finansieras av Södra sjukvårdsregionen, alltså
Region Skåne och landstingen i Blekinge,
Kronoberg och Halland. Organisatoriskt
finns Arbets- och miljömedicin i Region
Skånes division Labmedicin.

UTBILDNINGSDAG: ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE
VERKTYG - RISKBEDÖMNING, PREVENTION OCH MEDICINSK KONTROLL
Datum: Tisdag 10 maj 2016, kl 08:30 - 15:15
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F5.
Kostnad: 1 500 kr för de inom södra sjukvårdsregionen, 1 750 kr för övriga.
Målgrupp: Företagssköterskor, företagssjukgymnaster, företagsläkare,
arbetsmiljöingenjörer och arbetsmiljöinspektörer.
Mer info om utbildningsdagen finns på vår hemsida.
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se
Anmälan: Sänd anmälningsblankett senast 29 april till
gudrun.persson@skane.se

NY HEMSIDA

Inom kort lanserar AMM en ny hemsida
som kommer att ligga under Södra sjukvårdsregionens domän:
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/.
Under del av våren kommer den nya sidan att vara under uppbyggnad och parallellt med det kommer vår nuvarande
hemsida att fortfarande vara aktiv:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/
Arbets--och-miljomedicin/
Håll utkik!

NYA RAPPORTER
FRÅN AMM
Besök vår hemsida för att se AMMs
senaste rapporter.
• Verksamhetsberättelse 2015
• Arbetsorganisationens betydelse för
arbetsbelastning och muskuloskeletal
hälsa – Arbete i livsmedelsbutik som
modell
• Riktvärde för att bedöma risken för
belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponering
• Emissioner av kolnanorör vid produktion: Klassificering av partikeltyper
med elektronmikroskop och jämförelse med direktvisande tekniker
• Förskolegårdar
• Trikresylfosfat - en kunskapsöversikt
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YRKES- OCH MILJÖDERMATOLOGI
SYMPOSIUM: ALLERGIC CONTACT DERMATITIS –
A DISEASE WITH MANY FACETS AND OFTEN POSSIBLE TO CURE
YMDA håller i samarbete med The European Environmental Contact Dermatitis Research Group (EECDRG) ett symposium. Ledande forskare från 12 olika
länder kommer att förmedla det senaste inom kontaktallergiområdet och hur
man arbetar för att undvika att fler får kontakteksem.
Datum: Fredag 22 april 2016
Plats: Jubileumsaulan på SUS, Malmö.
Målgrupp: De med särskilt intresse för arbetsmedicin generellt och
kontakteksem speciellt
För mer info: Lena Svensson lena.a.svensson@skane.se

ESCD-KURS: KEMI INOM YRKESDERMATOLOGI
European Society of Contact Dermatitis (ESCD) håller en kemikurs i Malmö
som arrangeras av YMDA i samarbete med Laboratoire de Dermato‐Chimie i
Strasbourg.
Datum: 25-27 maj 2016
Plats: Sal Tidskriften, MFC, ingång 59 SUS, Jan Waldenströmsgata 5, Malmö
Målgrupp: Hudläkare, arbetsmedicinare, apotekare, kemister och biologer
som vill lära sig mer om kemin bakom kontaktallergi och hur man har nytta
av kemiskt kunnande vid yrkesdermatologiska utredningar.
Program & anmälan: http://www.escd.org/meetings/
För mer info: Malin Engfeldt malin.engfeldt@skane.se

Yrkesvägledning
riskabelt för frisören!

Det är idag vanligt att många ungdomar
har allergi eller astma. Har man allergi och
astma bör man välja utbildning och yrke
med stor omsorg. Det är mycket viktigt att
man redan tidigt pratat med ungdomarna
när de står inför studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledarna i skolorna har här
en enormt viktig roll. Tillsammans med
skolhälsovården ska de informera eleverna
om vilka risker som finns i de olika yrkena.
Vi upplever det alltför ofta att ungdomarna har kommit halvvägs i sin utbildning eller t o m börjat jobba innan besvären blir kända. I flera yrken i skönhetsbranschen t ex frisör, nagelterapeut och fransstylist utsätts man för olika kemikalier. Flera av dessa kan ge allergier, astma och hudbesvär.
Det är känt att en person som har allergier eller astma sedan tidigare löper större
risk att utveckla nya allergier eller astma eller förvärra en redan befintlig astma. Har
personen haft atopiskt eksem som barn
har hen 3 gånger högre risk att drabbas av
handeksem i vuxen ålder, oberoende av vilket yrke hen väljer. En skadad hudbarriär
gör det lättare för allergiframkallande ämnen att tränga in och orsaka kontaktallergi.
Även kontakt med fukt, väta och irriterande ämnen kan lättare ge irritationseksem
hos dessa individer. Innan man väljer utbildning är det därför viktigt att man tar
reda på vad man kommer att utsättas för i
det tilltänkta yrket.

Katrin Dierschke
Specialistläkare
katrin.dierschke@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
Marléne Isaksson
Överläkare
Yrkes- och miljödermatologi, Malmö

Foto: http://wwww.photl.com

Hårfärgning -
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Frisörer hanterar i sitt arbete ett stort
antal kemikalier men traditionen för
arbetarskydd är svag. Arbets- och
miljömedicin Syd har under snart 20
år studerat frisörers arbetsmiljö och
funnit att många risker kvarstår och
fortsatt förebyggande arbete krävs.

tillfredställelse i kundkontakten och
den skapande delen av sitt arbete.
Många försökte bemästra besvären
så att de inte skulle hindra deras arbete, t ex genom att gå ner i arbetstid
eller ta en semesterdag mitt i veckan.
Astma och andra luftvägsbesvär
De efterlyste mer kunskap om hur de
Frisörer utexaminerade från fri- skulle kunna skydda sig och mer unsörskolor i Syd- och Mellansverige dersökningar av sin arbetsmiljö.
besvarade en enkät om sitt arbete och
sin hälsa, liksom slumpade kontrol- Vad orsakar problemen
ler från den allmänna befolkningDamm från blekmedel har sanen. Jämfört med kvinnorna i den all- nolikt stor betydelse för luftvägsbemänna befolkningen hade frisörerna, svären, men också otillräcklig ventinär de arbetade i yrket, en ökad risk lation i lokalen. Uttorkning av huatt få astma, astmaliknande besvär den och allergiframkallande ämnen
och näsbesvär. De år de inte arbetat ökar risken för handeksem. Brister i
som frisörer fanns ingen ökad risk.
kontrollen av hårfärger kan medföra exponering för cancerframkallanHandeksem
de ämnen.
Frisörerna hade handeksem i betydligt högre omfattning än befolk- Skyddsåtgärder
ningen i övrigt. Särskilt utsatta var de
Det är svårt för den enskilde frisörsom haft böjveckseksem som barn, företagaren att bedöma risker och åtmen risken var kraftigt förhöjd även gärdsbehov. Problem med luftvägarför de som inte hade eksem. Störst var na minskar med en god ventilation
risken under de första åren i yrket.
i lokalen. Risker med hårfärger kan
hanteras genom att klippa håret innCancerframkallande ämnen
an det färgas och använda engångsFrisöryrket har klassats som can- handskar som byts ofta vid färgning.
cerframkallande eftersom flera stu- Detta är extra angeläget vid gravididier visat en ökad risk för cancer i tet. Men det räcker inte: Produktsäurinblåsan. Risken tros bero på en kerheten behöver ökas. Frisörutbildgrupp kemikalier i oxidativa hårfär- ningen har en nyckelroll för att ge friger, aromatiska aminer, där flera nu sörerna tillräcklig kunskap om kemiär förbjudna och utbytta. En studie kaliesäkerhet. Lösningar som ger frivi gjort talar dock för att en sådan sörer rimlig tillgång till företagshälaromatisk amin, orto-toluidin, fort- sovård är också angelägna.
farande finns kvar i låg halt som en
förorening.

Grafisk design: Zoli Mikoczy

Frisörernas uppfattning

Vi intervjuade frisörer med näsbesvär förknippade med användning av
blekmedel. De berättade om en stor

Maria Albin
Överläkare
maria.albin@med.lu.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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Ögonfransförlängning är härdplastarbete
Ögonfransförlängning är den senaste trenden inom skönhetsvården, och
erbjuds i frisör- och skönhetssalonger över hela landet. Att arbeta som
fransstylist har blivit ett relativt vanligt yrke inom skönhetsbranschen,
och det finns ungefär 4000 fransstylister verksamma i Sverige.
Ögonfransförlängning innebär att
konstgjorda fransar limmas, frans för
frans, på de naturliga. Totalt limmar
fransstylisten fast mellan 200-300
fransar vilket tar mellan 1,5-3 timmar

och behandlingen behöver kompletteras ungefär var tredje vecka. Under
hela behandlingen finns franslimmet
i fransstylistens andningszon. Franslim, är s.k. snabblim innehållande
t.ex. etylcyanoakrylat (härdplast),
med en stark och snabb fästförmåga. Dessa lim har under flera decennier använts i industrin och det är
välkänt att de är allergiframkallande
och kan orsaka yrkesastma och kontaktallergi.
AMM har under de senaste två
åren utrett nio fransstylister med besvär från ögon, näsa och luftvägar.
YMDA har utrett två av dessa, som
också hade utvecklat kontaktallergi.
För flera av patienterna uppkom besvären redan kort tid efter att de hade
börjat arbeta med ögonfransförlängningar.
Fransstylistyrket är kvinnodominerat, och majoriteten av dessa
är unga med dålig kunskap om hälsorisker med franslim. En orsak till
detta är att lim, som säljs via web-

ben, i regel saknar innehållsdeklaration och varningstexter. En annan
är att arbetsmiljön på salongerna är
dåligt anpassade för härdplastarbete; behandlingsrummen är små med
otillräcklig ventilation och punktutsug. Fransstylister använder inte heller andningsskydd och skyddshandskar eftersom det inte är kutym inom
branschen. Företagen är oftast små
egenföretag och saknar vanligen företagshälsovård.
Vid arbete med cyanoakrylater gäller föreskriften ”Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43”. Reglerna kräver medicinsk kontroll samt
utbildning om risker och skyddsåtgärder för alla inom yrket.

Maria Hedmer
Yrkeshygieniker
maria.hedmer@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Katrin Dierschke
Specialistläkare
katrin.dierschke@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Yrkesastma av fransförlängning
Att göra ögonfransförlängning har blivit väldigt populärt
de senaste åren. Fransstylisten fäster konstgjorda fransar,
frans för frans, på de egna ögonfransarna för att öka deras volym eller längd. Vi har träffat flera unga kvinnliga
fransstylister som utvecklat besvär i detta arbete.
Fransstylist, 20 år
Hannah arbetade som frisör på heltid när hon gick
en utbildning till fransstylist. När hon var klar började
hon att erbjuda ögonfransförlängningar, och hon arbetade minst två gånger i veckan med detta. Efter en månad började hon få besvär med kraftig nästäppa, rinnsnuva och nysningar på arbetsplatsen. Hon var besvärsfri på
fritiden. Inför vårens studentbaler och examen hade hon
en mycket arbetsintensiv period med flera kunder dagligen. Hon utvecklade då tilltagande besvär med andningssvårigheter, pip i luftvägarna, hosta och tryck över bröstet på kvällar och nätter efter att hon gjort ögonfransförlängningar. Besvären ökade mot slutet av arbetsveckan.
Efter en tid sökte Hannah till vårdcentralen, fick behandling för astma och remitterades till oss.
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Utredning
Hannah hade inte sedan tidigare hösnuva, astma eller
eksem och hon hade aldrig rökt. Vid undersökning hos
oss var hon kraftig nästäppt. Ett vanligt allergitest var negativt. Övriga tester visade tecken på täppthet i luftrören
och talade för en mycket kraftig känslighet i luftvägarna.
Lungvolymsmätningar (PEF) på jobbet och fritiden visade kraftig minskning av lungfunktionen när hon hade
gjort ögonfransförlängningar. Hennes astma och hösnuva var således tydligt kopplat till arbetet som fransstylist.
Vid arbetsplatsbesöket såg vi att Hannah arbetade i
ett litet rum utan ventilation och punktutsug. Franslimmet hon använde innehöll etylcyanoakrylat, en härdplast.
Alla som arbetar med cyanoakrylater mer än 30 minuter
i veckan måste genomgå tjänstbarhetsbedömning. Hannah hade utvecklat astma och fick därför inte längre arbeta med härdplaster.
Tre till fyra veckor efter att Hannah hade slutat arbeta med ögonfransförlängning var hon besvärs- och medicinfri. Hon har kunnat återgå till sitt vanliga frisörarbete och kan utföra detta utan besvär.
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Ögonfransförlängning – Inte bara klister
Vid ögonfransförlängning används cyanoakrylatlim för
att fästa konstgjorda ögonfransar på de egna ögonfransarna. Cyanoakrylater kan bland annat ge upphov till kontaktallergi, vilket både fransstylisterna och deras kunder
löper risk att utveckla. Det finns dock också andra risker
vid ögonfransförlängning, vilket följande fall illustrerar.
Under hösten 2015 undersöktes en kvinna vid Yrkesoch miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö. Efter en ögonfransförlängning på salong hade hon
fått kraftiga eksem runt ögonen. Hon var övertygad om
att fransförlängningen var orsaken och återvände dagen
efter behandlingen till salongen för att få lösögonfransarna borttagna. Trots detta kvarstod eksemet.
Vid utredningen på YMDA utfördes kontaktallergitestning med olika standardsortiment; Svensk basserie
som innehåller ämnen som är vanligt förekommande i
vår närmiljö, kosmetikaserie som innehåller allergiframkallande ämnen i kosmetika samt etylcyanoakrylat som
fanns i det lim som använts. Testningen kunde inte påvisa allergi mot cyanoakrylat i limmet, däremot reagerade patienten kraftigt för konserveringsmedlet metylisotiazolinon (MI) i Svensk basserie.
Patienten berättade att vid ögonfransförlängningen
hade fransstylisten lagt så kallade gel-pads under ögonen, för att skydda huden och hålla ner de undre ögonfransarna. Patienten kände redan under behandlingen att
det sved och kliade under gel-padsen, som var behandla-

de på undersidan med en blandning som skulle verka vårdande på huden. Innehållsförteckningen visade att gelpadsen innehöll MI som konserveringsmedel.
Förekomsten av kontaktallergi mot MI har ökat kraftigt de senaste åren, till följd av ökad användning inom
många områden. Ämnet förekommer i flera olika typer
av kosmetiska produkter som t ex krämer, flytande tvål
och våtservetter men används också industriellt bland annat i vattenbaserade målarfärger, skärvätskor och diskmedel. Patienten har i detta fall utvecklat kontaktallergi mot
MI innan ögonfransförlängningen utfördes, men inte varit medveten om sin allergi och inte heller att hon utsattes för MI under ögonfransförlängningen.
Jakob Dahlin
Yrkeshygieniker
jakob.dahlin@skane.se
Marléne Isaksson
Överläkare
marlene.isaksson@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

Metylisotiazolinon (MI) kan likt många andra ämnen ha flera
synonymer. Ingår ämnet i en kosmetisk produkt som säljs i EU
ska det stå ”methylisothiazolinone” i ingredienslistan. Detta
är ämnets INCI-namn. INCI står för International Nomenclature of Cosmetic Ingredients och är det märkningssystem som
används inom EU.

Nagellack gjorde att naglarna lossnade
Under 2014 fick Läkemedelsverket in omkring 65 anmälningar om biverkningar från konsumenter som använt
en viss typ av nagellack som härdas med ultraviolett ljus
(UV-ljus). Produkten var avsedd för hemmabruk och bestod av ett ”start-kit” med en UV/LED-lampa och några UV-härdande nagellacker. Flera personer som använde nagellacket fick svåra eksem runt naglarna, i vissa fall
så besvärliga att naglarna lossnade.

Läkemedelsverket stoppade försäljningen av produkten i juli 2014. Samtidigt uppmanades drabbade konsumenter som gjort anmälningar att uppsöka hudläkare
för att få utrett om besvären kunde bero på kontaktallergi mot något av ämnena som fanns i nagellacket. Yrkesoch miljödermatologiska avdelningen i Malmö kontaktades och med hjälp av tillverkaren utvecklades en testserie med ingredienser från nagellacket. Kontaktallergitestning av konsumenter som anmält biverkningar utfördes
därefter på olika kliniker runt om i landet.

Resultaten visade att de drabbade konsumenterna hade
starka hudallergier mot de akrylater som ingick i nagellacket. Denna typ av ämnen används industriellt till lacker, tryckfärg och plastframställning, men har också länge
använts för att bygga konstgjorda naglar. Ämnena är kända för att kunna ge en allergisk reaktion vid hudkontakt.
Vid industriell hantering krävs utbildning för att uppmärksamma riskerna vid användningen. Man ska även
erbjudas läkarundersökning.
UV-härdande nagellack var tidigare endast tillgängligt på nagelsalonger, där man har bättre kunskap om
riskerna med den här typen av ämnen. Den numera förbjudna produkten riktade sig direkt till allmänheten som
inte kan förväntas ha samma kunskap som de som hanterar ämnena professionellt. Även om produkten i detta fall var försedd med varningstext om risken för allergi kan det inte anses tillräckligt, då felaktigt användande kan ge mycket svåra biverkningar. Läkemedelsverkets
försäljningsförbud gäller bara för den här beskrivna produkten, men liknande produkter finns fortfarande i affärer och kan köpas via internet. Vi kan därför förvänta oss
att det kommer dyka upp fler liknande fall i framtiden.
Jakob Dahlin
Yrkeshygieniker
jakob.dahlin@skane.se
Marléne Isaksson
Överläkare
marlene.isaksson@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
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Den som gör fin - Kan få lida pin

Nagelterapeuter, ofta unga kvinnor, är en vanlig återkommande patientgrupp med luftvägsbesvär på AMM. Det
är främst slipdammet som bildas vid nagelbearbetningen som vid inandning orsakar sjukdom hos nagelterapeuterna.
Att skulptera sina naglar har varit populärt i ett tiotal år, och det finns tre metoder för detta, gelmetoden,
akrylmetoden och limmetoden. Den vanligaste är gelmetoden. En färdigblandad, trögflytande och svårflyktig gel, som innehåller akrylater penslas på nageln, lager
för lager. För varje lager härdas gelen under en UV-lampa. Vid nagelbygge med akrylmetoden används ett tvåkomponentssystem bestående av en vätska (akrylatmonomer) och ett pulver (akrylatpolymer). Pulvret löses upp i
akrylatvätska och penslas på nageln. Lagret härdar snabbt
utan UV-lampa. Vid den tredje metoden limmar man fast
lösnaglar med cyanoakrylatlim. Gemensamt för alla metoder är att man slipar och filar, t ex med elfil, i akrylatplast under en stor del av behandlingen. Gelmetoden kräver mer slipning än akrylmetoden, som däremot ger mer
exponering för akrylatångor. Alla metoder kräver regelbunden påbyggnad i takt med att nageln växer.
Många av ämnena i dessa produkter (t ex härdare och
hartser) är mycket reaktiva och är kända för att ge irritation och allergibesvär från luftvägarna. Typiska besvär,
som patienterna söker för är: nästäppa, näsklåda, rinnande näsa och nysningar samt rinnande kliande ögon, hosta, andningssvårigheter och astmaanfall.
Vid slipning och filning i akrylatplast alstras mycket
slipdamm. Slipdammet kan ge upphov till kraftiga reaktioner eftersom det innehåller irritativa och allergifram-

kallande substanser. Dammet sprider sig lätt till ansiktet på nagelterapeuten. Det är mycket viktigt att nagelterapeuten har ett nagelbyggarbord med effektivt och välfungerande punktutsug som kan ta bort slipdammet nära
källan. Det är vanligt att punktutsugen inte fungerar som
de ska eller är trasiga vilket gör att slipdammet sprids i arbetsmiljön och orsakar en onödig exponering. Nagelterapeuten kan behöva använda andningsskydd med partikelfilter, t ex en filtrerande halvmask, för att inte exponeras för slipdamm. Det är också viktigt att lokalen har
en väl fungerande allmänventilation. Vi rekommenderar
även användning av skyddshandskar samt skyddsrock för
att undvika att sprida slipdammet till t ex hemmiljön.
Maria Hedmer
Yrkeshygieniker
maria.hedmer@skane.se
Katrin Dierschke
Specialistläkare
katrin.dierschke@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Foto: Katrin Dierschke

HÅRFÄRGNING ÄR RISKABELT FÖR FRISÖREN

Att färga håret är vanligt. I Sverige innehåller permanent hårfärg ofta de kemiska ämnena toluendiaminsulfat
(TDA) eller p-fenylendiamin (PPD). Dessa ämnen ökar
risken att utveckla kontaktallergi (t.ex. handeksem), men
också allergi mot kemiskt liknande substanser.
Både konsumenter och frisörer riskerar att få allergi,
men eftersom frisörer har en yrkesmässig exponering löper de en större risk. Dessutom färgar de ofta också själva
sitt hår, vilket ytterligare ökar deras exponering.
På frisörskolan lär man sig att använda handskar vid
färgning, men studier visar att det inte alltid efterföljs.
Dessutom återanvänds samma handskar flera gånger och
man har inte alltid rätt sort. Vilka handskar är rätt? Varken på frisörskolan, hos frisörer vi besökt eller hos försäljare av produkter och hårfärg får man säkra svar. Ofta är
det ekonomin som styr val av handske.

A
B
C
*
D
**
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E
F

I en studie har vi undersökt vad som händer om de som
är allergiska för PPD exponeras för hårfärg som innehåller
PPD, när de använder olika typer av handskar. Frågeställningarna var vilket handskmaterial som skyddar bäst,
och hur länge man kan använda handskarna innan man
riskerar ett kontaktallergiskt eksem. Studien gjordes som
en provokationsstudie där olika handskmaterial testades
under olika lång tid. Om allergenet gick igenom handskmaterialet fick testpersonerna en allergisk reaktion – dvs.
ett miniatyreksem där de haft handske och hårfärg.
Vi fann att handskar av nitril gav det bästa skyddet!
Flera andra vanliga handskmaterial innebar att frisören
riskerade att få eksem. Vad som kan vara bra att veta är att
de allergen som går igenom handskmaterialet är ofärgade, dvs. det syns inte om man använt handsken för länge.

Testresultat efter provokation:
A och F: Vinyl-handske
B: Polyethylene-handske
C: Natural rubber latex-handske
D och E: Nitril-handske
* Positiv kontroll utan handske
** Negativ kontroll med extra
säker flerskiktshandske
(4H-handske)

Cecilia Svedman
Överläkare
cecilia.svedman@skane.se
Annarita Antelmi
Läkare
annarita.antelmi@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
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Lagstiftning för
egenföretagare
Som egenföretagare räknas de som
driver sin rörelse ensam eller tillsammans med familjemedlemmar. När
egenföretagaren huvudsakligen är
beroende av en uppdragsgivare och
underordnad dennes arbetsledning
är vederbörande att betrakta som arbetstagare.
Inom arbetsmiljöområdet regleras egenföretagares skyldigheter i Arbetsmiljölagen. I 3 kap, 5 § fastslås att
egenföretagare ”bara” är skyldiga att
följa lagens avsnitt om teknisk anordning och ämnen, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöverket har dock möjlighet skärpa
eller utvidga kraven i tillämpliga föreskrifter, ”AFS-ar”. Egenföretagare
måste således följa sådana regler som
handlar om maskiner och tekniska anordningar och om farliga ämnen, t. ex. kemiska produkter. Praxis har visat att så länge det inte rör
sig om byggnads- eller anläggningsarbete behöver de inte följa bestämmelser som syftar till att skydda mot
risker från exempelvis fall eller ras,
våld och hot eller skadliga arbetsställningar och arbetsrörelser. Det är alltså inte lätt för en egenföretagare att

Lagstadgad utbildning för nagelbyggare och fransstylister med egenföretag kan ombesörjas av företagshälsovården på konsultbasis. Ett alternativ
är fristående konsulter inom arbetsmiljöområdet.
Vänd er till Arbets- och miljömedicin
Syd för förslag.

veta vilka regler som gäller inom arbetsmiljön.
För egenföretagare i ”skönhetsbranschen” är föreskriften AFS
2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker”, viktig. Den gäller i sin helhet för
dessa företagare. Speciellt viktig är
37 § som behandlar ”Särskilda krav
för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”, som har
ersatt en tidigare föreskrift om härdplaster. Här finns bestämmelser för
arbete med bl. a. akrylater (nagelbyggare) och cyanoakrylater (fransstylister och ev nagelbyggare).
Det finns krav på utbildning som
bl. a. ska innehålla information om
de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas.
Genomgången utbildning ska kunna
styrkas genom ett högst 5 år gammalt
utbildningsintyg. Från 1 juni 2017
kommer Arbetsmiljöverket att kunna ta en sanktionsavgift på 10 000 kr
om giltigt utbildningsintyg saknas.
I 37 § finns även krav på läkarundersökning enligt föreskriften AFS
2005:6 ”Medicinska kontroller”. För
fransstylister och (de fåtal) nagelbyggare som använder cyanoakrylatlim
mer än 30 minuter per vecka innebär det krav på periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. De betraktas enligt Arbetsmiljöverket i detta avseende som arbetstagare. Om de arbetar trots att de har
bedömts som inte tjänstbara i yrket
kan det medföra en sanktionsavgift
på 15 000 kr. De akrylater i gelform
som nagelbyggare vanligen använder
omfattas inte av tjänstbarhetsbedömning men väl av en ”vanlig” läkarundersökning enligt föreskriften.
Slutligen kan påpekas att arbetstidslagen inte gäller för egenföretagare.

Detta är YMDA
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön. Remiss behövs
för utredning och kan skrivas av läkare,
företagssköterska, skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/SUS/YMDA

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.30 – 16.00.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.30 – 16.00,
eller maila: amm@skane.se

LÄNKHJÄLP

I dagens texter blir det allt vanligare med
länkar. Vi använder oss så klart av detta
även i Bulletin, och hänvisar i dessa ofta
till rapporter eller äldre nummer av Bulletin.
Tyvärr är länknamn till våra hemsidor
ofta långa och otympliga att skriva ut i
sin helhet. Här kommer lite tips för att
lättare hitta:
AMM:s hemsida:
http://www.skane.se/labmedicin/amm

För rapporter sök vidare under:
Publikationer/Rapporter från AMM

För äldre nummer av Bulletin sök:

Publikationer/Bulletin - Nyhetsbrev från AMM

För kurser - utbildningar sök under:
Jan-Eric Karlsson
Yrkeshygieniker
jan-eric.y.karlsson@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Utbildningsaktiviteter

För helt klickbara länkar se vår
elektroniska utgåva av Bulletin:

http://www.skane.se/labmedicin/amm/bulletin

7

B U L L E T I N • Å R G Å N G 3 4 • 2 016 • N U M M E R 1

Avkoppling för kunden men
ansträngande för stylisten
Stylister och frisörer arbetar oftast som
egenföretagare med fokus på kundernas tillfredsställelse, komfort och möjlighet till avkoppling. Den egna fysiska arbetsmiljön är däremot krävande
och betydligt lägre prioriterad. Risken för belastningsskador i dessa yrkesgrupper är stor och att det finns ett
stort behov av ergonomisk rådgivning.
Riskerna i frisörens vardag är välkända, och många frisörer har besvär
från nacke, axlar och händer. En forskargrupp i Norge visade genom tekniska mätningar att frisörerna arbetar med
armarna lyfta över 60° under i genomsnitt 1,5 timme per arbetsdag. Att arbeta med armarna högt under lång tid
medför en hög belastning på axlar och
skuldror. AMM har nyligen publicerat
en rapport om riktvärden för ergonomiska belastningar, baserat på tekniska
mätningar av många olika yrkesgrupper (Rapport nr 4/2016). Enligt dessa
riktvärden innebär frisörernas arbetsställningar en ökad risk för belastningsskador. Dessutom utförs ensidiga och
krävande rörelser för handleder/händer,
t ex vid klippning.
På senare år har ytterligare stylister
tillkommit i skönhetsbranschen. Nagelbyggare är ett exempel, ögonfransstylister ett annat. Fransstylisten förlänger ögonfransar genom att fästa
konstgjorda fransar på kundens egna.
Foto: Jenny Gremark Simonsen

Kunden ligger på en brits och stylisten sitter vid huvudändan med en pincett i varje hand. Hon separerar kundens egna fransar med den ena handen
och med den andra handen plockar hon
strån som hon doppar i lim och fäster
på kundens fransar. Under en behandling, som tar cirka 1,5 timme, fästs cirka 100-150 fransar per öga. Arbetet kräver mycket precision och är synnerligen
statiskt och synkrävande. Belysningen
är dämpad; det finns ofta bara en arbetsplatsbelysning. Vi registrerade arbetsställningarna med tekniska mätningar hos en ögonfransstylist. Mätningarna visade att fransstylisten arbetar med framåtböjd rygg och huvudet i
en extremt framåtböjd position - långt
över de rekommenderade riktvärdena i
AMM:s rapport.
Nagelterapeuter har liksom fransstylisterna ett fysiskt krävande arbete med
statiska arbetsställningar. Dessutom
använder de vibrerande handverktyg
(nagelslip). Kunden sitter med händerna vilande på bordet. Terapeuten fixerar kundens fingrar med ena handen
och slipar med den andra. En arbetslampa används, men för att se bättre
böjer terapeuten både huvud och rygg
framåt. Naglarna lackas i sex omgångar, och det finns möjlighet till mikropauser mellan varven då lacket torkar.
Ulrika Haglund visade i ett masterprojekt från Lunds Universitet, att nagelterapeuter hade en hög förekomst av besvär: Av 42 nagelterapeuter i Skåne rapporterade 43 procent att de hade nackbesvär och 57 procent axelbesvär under
den senaste veckan.
Risken för belastningsskador i dessa
yrkesgrupper är uppenbar, och det finns
ett stort behov av ergonomisk rådgivning. Förbättrande åtgärder skulle kunna vara att variera arbetsuppgifter och
rörelser, ta mikropauser och avlasta armarna. Dessutom är bra ljusförhållanden viktiga för att undvika huvudvärk
och muskelspänningar.
Jenny Gremark Simonsen
Ergonom
jenny.gremark-simonsen@skane.se
Lothy Granqvist
Laboratorieingenjör
Inger Arvidsson
Ergonom
Arbets- och miljömedicin Syd
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