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Tillgången på desinfektionsmedel kan ökas kraftigt: 
Förutsättningen är att hinder i gällande regelverk snabbt undanröjs 
 

Medlemsföretag i BPHR och KoHF är i hög grad engagerade i den aktuella situationen med anledning av 
Corona-smittan. Redan idag går produktionen av hand- och ytdesinfektionsmedel ”på högvarv, 24/7” 
framför allt i de BPHR-företag som sedan tidigare har upphandlingsavtal med kommuner och landsting. 
Flera företag har, vid en snabb inventering vi gjort bland våra medlemmar, redovisat möjligheter och 
vilja att öka produktionen ytterligare och många fler skulle ha möjlighet att ställa om för att producera 
efterfrågade produkter och på så sätt tillgodose behoven i vård och omsorg - nu akut och på sikt. 
Förutsättningen är dock att inte tung administration och regelverket som omgärdar produkter och 
produktion sätter hinder i vägen. 

Vi har identifierat följande viktigaste legala hinder: 

 Det allra största problemet är bristen på etanol, vilken orsakas av biocidförordningens artikel 95 
som begränsar antalet tillgängliga godkända etanolproducenter för tillverkning av biocidprodukter, 
d.v.s. desinfektionsmedel. Här vet vi att det i själva verket finns ett antal producenter i Sverige som i 
vanliga fall tillverkar etanol för andra ändamål, men som tyvärr hindras av biocidregelverket att 
tillhandahålla etanol som råvara för biocidändamål. Att Kemikalieinspektionen idag på morgonen 
meddelat att sådan dispens ges, ser vi från branschens sida som något mycket positivt. 

 Lättnader behöver, åtminstone tillfälligt, snabbt införas vad gäller krav på denaturering av etanol för 
desinfektionsändamål. Generell dispens behövs för att kunna använda odenaturerad etanol (t.ex. 
från livsmedelsbranschen) eller en enklare denaturering än vad som krävs i normala fall. Det råder 
idag stor brist på IPA (Isopropylalkohol) som används som denatureringsmedel. Ett beslut om 
lättnader gällande denatureringskravet bör snabbt fattas av Folkhälsomyndigheten. 

 Fler exempel på regelhinder och administrativt krångel finns och vi kan återkomma till dem. 

Förslag har också framförts om att vården i Sverige – på samma sätt som t.ex. i Finland – i betydligt 
större utsträckning än idag bör använda klor- och väteperoxidprodukter för ytdesinfektion. En sådan 
beteendeförändring skulle snabbt frigöra mer av de alkoholbaserade produkterna till handhygien. 
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Viktigt i denna extraordinära situation är att dispenser och tillfälliga undantag från gällande regelverk 
ges generellt och i första hand nationellt – detta för att upprätthålla seriositet, säkerhet och konkurrens 
på lika villkor. Vi ser nu dagligen exempel på mer eller mindre seriösa initiativ för att råda bot på bristen 
på desinfektionsmedel. 

Vi står gärna fortsatt till tjänst och förmedlar kontakter med företag som är beredda att öka eller ställa 
om sin produktion för att tillmötesgå behoven inom vård och omsorg. 
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