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Välkommen på ett skånskt hälsoskyddsinternat! 

4 – 5 september 2018 på Ystad Saltsjöbad 
Miljösamverkan Skåne bjuder in till två dagar med fokus på hälsoskydd. Dagarna är 

planerade av hälsoskyddsinspektörer för hälsoskyddsinspektörer! 

 

Under de båda dagarna kommer vi att beröra ämnen som juridik, folkhälsa, tatueringsfärger, 

och få ta del av information från myndigheter. Vi kommer även att få lyssna på privata 

verksamhetsutövare som berättar om sitt arbete med behandlingar som förekommer i 

yrkesmässig hygienisk verksamhet och biokompatibla implantat. Föreläsningarna kommer att 

varvas med diskussioner och workshops. 

 

Det kommer att finnas möjlighet för en stunds relax i den härliga spaavdelningen innan vi äter 

middag tillsammans och fortsätter nätverka med kollegor från andra kommuner. 

 

Information:   
Observera i programmet att det inte ingår fika vid registreringen. 
Incheckning till rummen är från klockan 15.00 och utcheckning är klockan 09.00. 
 
Närmare information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander, 
tel. 0728-85 47 56, e-post elin.ulander@kfsk.se.  
 
Hitta till Ystad Saltsjöbad 

kartlänk! 
 
Transport 

Direktanslutning med stadsbuss nr. 5 från stationen till YSB -2 avgångar/timme i vardera 
riktningen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Alla konferensgäster har 20 % rabatt om man vill boka behandling under vistelsen 

på Ystad Saltsjöbad. Kontakta YSB i förväg för bokning! 

 

spa@ysb.se 

www.ysb.se/spa/behandlingar 

 

mailto:elin.ulander@kfsk.se
https://kartor.eniro.se/?index=yp&query=ystad%20saltsj%C3%B6bad
mailto:spa@ysb.se
http://www.ysb.se/spa/behandlingar


Program hälsoskyddsinternat 2018 dag 1 
 
08.30 – 09.00  Registrering 

 

09.00 – 09.15 Välkomna, praktisk information 
  
09.15 – 11.45  Miljöhälsorapporten Skåne 2017 

Estelle Larsson, miljöhygieniker - Arbets-och miljömedicin Syd, Region 

Skåne 

 -Miljöhälsorapport 2017 beskriver olika exponeringar och störningar inom 
miljöområden som buller, luft, dricksvatten, solljus, allergier och 
grönstrukturer. Rapporten kan användas som ett underlag i planeringen av 
den kommunala tillsynen, men också vid beslut om åtgärder och 
prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa. 

 Länk till Miljöhälsorapporten Skåne 

 Paus när det passar! 

 

11.45 – 12.30 Juridikpass   

 Andrea Wikhäll, miljöjurist - Helsingborgs miljöförvaltning 

 Jenny Hjelmgren, miljöinspektör – Helsingborgs miljöförvaltning 

 Genomgång och diskussion kring aktuella avgöranden inom 
hälsoskyddsområdet; 

 -När blir grannens rökning en olägenhet? 
 -Att förbjuda rökning i lokaler 
  

12.30 – 13.30 Lunch   

 

13.30 – 14.30 Juridikpass  

Fortsättning 

 

14.30 – 16.30 Folkhälsomyndigheten 

 Patrik Hultstrand och Elin Andersson 

 -Tema: temperatur inomhus 
 -Hälsoeffekter av höga temperaturer (värmeböljor) 
 -Vad är på gång på myndigheten 
  
 Paus när det passar! 
 
16.30 – 18.30 Fri tid, relax! 
 
18.30 – 19.00 Återsamling 
 
19.00  Gemensam middag 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sodrasjukvardsregionen.se/download/rapport-162017-miljohalsorapport-skane-2017/


Program hälsoskyddsinternat 2018 dag 2 
 
08.00 – 08.30 Registrering för nya deltagare 
 
08.30 – 09.30 Samverkan för brottsförebyggande arbete 

Martin Dahl och David Lindsjö, miljöinspektörer - Malmö 
miljöförvaltning 

 -Hur kan hälsoskyddstillsyn användas för att öka tryggheten? 
 
09.30 – 10.15 Om piercing och bodymodification och om ett chip i handen som gör 

oss digitala  
 Jowan Österlund grundare av Federal Bodypiercing och Biohax 

International 
 -Jowan driver en av Skandinaviens äldsta studios för piercing, Federal 

Bodypiercing i Linköping. På Federal erbjuds förutom bodypiercing även 
branding, scarification och bodymodification. Jowan. driver också Biohax 
International, ett företag som opererar in biokompatibla implantat, ett chip i 
handen för att underlätta vår vardag. Han är dessutom ordförande i 
Association of Safe Piercing. 

  
 Artikel om Jowan i VA 170413 
 
10.15 – 10.45 Paus 
 
10.45 – 11.10 Buenosdiaz hudvård & hälsa 
 Cecilia Diaz; hudterapeut med egen verksamhet 
 -om olika behandlingar bland annat microblading 
 www.buenosdiaz.se 
 
11.10 – 12.00  Läkemedelsverket 
 Magnus Crona 
 Charlotte Björkbäck 

-Ny rapport; Kontroll av tatueringsfärger för tatuering och permanent 
makeup (april 2018) 
-Regler för tatueringsfärger och kosmetiska produkter 
-Vad är på gång på myndigheten 
Länk till Rapport om tatueringsfärger 2018 
 

12.00 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 14.00 Läkemedelsverket fortsättning 
 
14.00 – 15.30 Workshop med fokus hygienfrågor 

Deltagarnas egna frågor diskuteras i mindre grupper  
-Skicka in era frågor/diskussionspunkter i förväg till elin.ulander@kfsk.se; 
senast den 31 augusti. Komplettera gärna diskussionspunkterna med t. ex 
foton eller lokalritningar. Under workshopen kommer ni att kunna välja 1–2 
frågor att diskutera. Passet är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan 
kollegor. 

  
 Paus när det passar! 
 
15.30 – 15.40 Avslut 
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