Säkra biorisker
Ett verktyg för hantering
av biorisker vid laboratorier

Hantering av biorisker
Verksamheter som på olika sätt hanterar biologiska material och
smittämnen ansvarar för säkerhet och skydd för människor, djur
och miljö mot biorisker enligt landets lagar och förordningar.
Dokumentet Hantering av biorisker vid laboratorier (CWA
15793) är en internationell överenskommelse som beskriver ett
ledningssystem med syfte att identifiera och hantera biorisker.
Ledningssystemet CWA 15793 är förenligt med Arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaransvar och med kravet på samarbete
mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Säkra biorisker
Säkra biorisker är ett webbaserat verktyg för självskattning som
Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Syftet är att underlätta för
verksamheter som hanterar biologiska material och smittämnen så
att de kan tillämpa CWA 15793.
Tillämpning av CWA 15793 kan
förbättra säkerheten i hela organisationen
öka verksamhetens effektivitet
främja internationellt samarbete.

••
••
••

CWA 15793 ger även
vägledning för utbildning och träning
en ökad möjlighet till lärande i säkerhetsarbete, samt
en grund för intern revision och för certifiering.

••
••
••
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Säkra biorisker följer strukturen i CWA 15793 och är indelad i fem områden:

Policy

Planering

Implementering och
drift

Kontroll och
korrigerande
åtgärder

Översyn

Du bedömer själv och tillsammans med medarbetare hur väl den egna
verksamheten överensstämmer med kraven i CWA 15793. Självskattningen görs genom att besvara 57 frågor. Dra i reglaget för att värdera
i vilken omfattning kraven vid respektive fråga uppfylls.
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Resultatet presenteras som en grafisk sammanställning av de värden du
angett för frågorna i de fem områdena. Använd resultatet som en grund
i arbetet för att belysa områden som behöver förbättras och därigenom
minimera bioriskerna inom din organisation.

5

Från planering till
ständig förbättring
Säkra biorisker kan följas vid
planering av arbete, vid intern
uppföljning och som stöd vid
extern revision eller certifiering.

Planera

Förbättra

Genomföra

Följa upp
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Säkra biorisker är ett hjälpmedel
för att visa för den egna organisationen, myndigheter och allmänhet
att verksamheten hanterar
biorisker på ett effektivt sätt.
Säkra biorisker nås genom Folkhälsomyndighetens hemsida under
ämnessidorna om biosäkerhet och
bioskydd eller via http://sakrabiorisker.se.

För mer information
Laboratory biorisk management (CWA 15793)
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/
CWA15793_September2011.pdf
Laboratory biorisk management – Guidelines for
the implementation of CWA 15793 (CWA 16393)
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/Workshops/CWA%2016393.pdf
Folkhälsomyndighetens ämnessidor om biosäkerhet och bioskydd
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/biosakerhetoch-bioskydd/
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
www.av.se/lagochratt/aml/
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:01)
www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
– smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:01)
www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_01.aspx
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Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens beställningsservice c/o Strömberg,
120 88 Stockholm. Fax: 08-779 96 67. E-post: folkhalsomyndigheten@strd.se.
Den kan även laddas ner från: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material.
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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett brett
folkhälsouppdrag. Myndigheten bistår andra myndigheter, landsting,
kommuner och organisationer med expertstöd vid analys av risker och
stödjer andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet och bioskydd.
Som en del i det arbetet sprider Folkhälsomyndigheten kunskap och
ger vägledning vid tillämpningen av CWA 15793.

