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Sammanfattning av LOs synpunkter 
LO tillstyrker Arbetsmiljöverkets tillfälliga undantag för skyddsmask 90 
från rådande föreskrifter om personlig skyddsutrustning. Detta med tillägget 
att det måste säkerställas att korrekt filter för CoVid-19 är installerat vid 
användning, samt att säkerställa individuell instruktion för korrekt 
användning så att masken sluter tätt. Detta för att användningen ska ske 
säkert och inte inge falsk trygghet för berörda yrkesgrupper.  
 
 
Bakgrund och förslag 
För att säkerställa tillgången på personlig skyddsutrustning för utsatta 
yrkesgrupper, till exempel blåljuspersonal inom polisen, räddningstjänst och 
ambulanspersonal, som hanterar eller utsätts för risk för att hantera individer 
som är smittade med CoVid-19, förordar Arbetsmiljöverket att ge ett 
undantag för Skyddsmask 90, genom att utfärda föreskrifter om ett tillfälligt 
undantag för viss skyddsutrustning att följa delar av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning 
fram till årsskiftet 2019/2020. 
 
Skyddsmask 90 används idag av Försvarsmakten och av Polisen och har 
tidigare varit uppe till diskussion som personlig skyddsutrustning för bland 
annat Räddningstjänsten. Räddningstjänsten har även i tidigare fall beviljats 
dispens för användning när brist råder på ordinarie andningsmask. 
Arbetsmiljöverket har tidigare (2018) underkänt Skyddsmask 90 på grund 
utav att den saknar CE-märkning i enlighet med EU regelverk. LO förbund 
som konsulterats i denna snabbremiss har deltagit i det tidigare 
standardiseringsarbeten för Skyddsmask 90 och har därför kännedom om 
dess utformning och funktion och anser att den kan godkännas som tillfällig 
personlig skyddsutrustning med nämnda förbehåll gällande filter och 
instruktion. 
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LO välkomnar Arbetsmiljöverkets omtag av tidigare beslut och möjliggöra 
användning av Skyddsmask 90 för att skydda och minska smittspridningen 
av CoVid-19 för personal inom blåljusverksamhet. LO ser att beroende på 
utvecklingen av CoVid-19 och tillgång av skyddsmaterial kan det även bli 
aktuellt att fler yrkesgrupper inom och vård och omsorg innefattas av 
undantaget än nu nämnda. 
 
Med vänlig hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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