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Krav på medicinsk kontroll i samband med utbildning 
Arbetarskyddsstyrelsen har utgivit föreskrifter som innebär skyldighet för 
skolan att föranstalta om läkarundersökning före och under verksamhet som 
har med vissa farliga sysselsättningar att göra. Sådan skyldighet gäller också 
skolans verksamhet och berör i första hand gymnasieskolans yrkesutbild-
ningar och tekniska utbildningar, påbyggnadsutbildningar och kvalificerad 
yrkesutbildning. De författningar som finns på området gäller: 

• Kadmium (AFS 1989:3) 

• Kvarts (AFS 1992:16) 

• Bly (AFS 1992:16) 

• Dykeri (AFS 1993:57) 

• Rök- och kemdykning (AFS 1995:1) 

• Härdplaster (AFS 1996:4) och 

• Asbest (AFS 1996:13). 

En vanligt förekommande verksamhet i olika utbildningar är hanteringen av 
härdplastkomponenter. Sådana kan finnas i lacker, färger, lim plastspackel, 
isolerskum m.m. och behöver inte nödvändigtvis vara av tvåkomponentstyp. 

Arbetarskyddsstyrelsen har bett oss påminna om dessa bestämmelser som är 
straffsanktionerade. Bristande kontroll kan leda till att det i efterhand visar 
sig att en elev, exempelvis på grund av allergi, inte kan arbeta inom det  
yrkesområde som hon/han genomgått utbildning för. Det är därför viktigt 
att skolledningen ser till att kontroll sker. 
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Författningarna kan beställas genom Arbetarskyddstyrelsens publikations-
service 08 - 730 97 00. De finns även tillgängliga på internetadress: arbsky.se 

Närmare information om bestämmelserna framgår av bifogade promemoria.  

Frågor i övrigt kring detta cirkulär kan ställas till Hans Granqvist eller Bengt 
Johansson förhandlingssektionen, samt Marianne Wedin eller Mats  
Söderberg, sektionen för skola och barnomsorg. 
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