
 

 

      Beslutad HSU 2008-10-01 
 
Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök  
 
Riktlinjerna avser följande fyra områden 
 

1. Produkter som används för tvätt, rengöring och lokalvård 
 
Inom detta område ska endast parfymfria produkter upphandlas och 
användas. Exempel på produkter är tvål, tvättmedel, sköljmedel och olika 
rengöringsmedel. 
 

2. Hygien-, kosmetika och olika kroppsvårdande produkter hos 
personal inom hälso- och sjukvården 

 
Varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande 
dofter. Personalen bör endast använda parfymfria produkter. Samtliga 
personalkategorier omfattas av riktlinjerna. Exempel på produkter är 
parfym, rakvatten, deodoranter, kroppslotion och hårvårdsprodukter. 
 

3. Hygien-, kosmetika och olika kroppsvårdande produkter hos brukare 
och besökare inom hälso- och sjukvården 

 
Brukare och besökare inom hälso- och sjukvården bör genom information 
uppmärksammas på problemet med doftöverkänslighet och uppmanas att 
avstå från parfymerade produkter vid besök på vårdinrättning. Exempel på 
produkter är parfym, rakvatten, deodoranter, kroppslotion och 
hårvårdsprodukter. 
 

4. Rökfri miljö för personal och brukare inom hälso- och sjukvården 
 
Tobakslagen innebär att ingen mot sin vilja ska behöva utsättas för 
tobaksrök. I sedan tidigare beslutade riktlinjer inom regionen för fysisk 
tillgänglighet för människor med olika funktionshinder sägs: Rökning sker 
på anvisad plats, placerad så att rök inuti byggnaden och vid entrén undviks. 
Samtliga sjukhus är i dag helt rökfria. 
 
Både personal, brukare och besökare har ett ansvar att inte utsätta någon 
annan för påträngande lukt till följd av tobaksrök. Detta kan till exempel 
vara röklukt från kläder och hud. För personal för vilka regionen 
tillhandahåller arbetskläder är det förbjudet att röka i samma kläder som 
används vid patientkontakter. 
 
Information 
 
Information om gällande riktlinjer bör ges till personalen i samband med 
arbetsplatsträffar, nyanställningar och praktikplatser. 
 
Enhetlig kortfattad information för brukare ska utformas för hela regionen 
och lämnas inför besök på mottagning eller inläggning på avdelning. 
Information ska också riktas till besökare och andra som kommer i kontakt 
med vårdinrättningar. 
  ______________ 


