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Checklista för svetsare – kontroll av personlig skyddsutrustning 
 

  Åtgärd/Kommentar 
An-

svarig 

Klart 

datum 

Kläder       

Täcker alltid kläderna hela huden (också nacke och 
hals), så att man inte riskerar att skadas av 
svetsloppor eller av UV-strålning? 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Är kläderna av material som inte kan smälta eller 
antändas av svetsloppor och utformade så att 
svetslopporna inte kan fastna i dem? (CE-märkta 
kläder avsedda för svetsning klarar detta) 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Behövs ärmskydd eller damasker för att inte 
svetsloppor ska komma in under ärmar, i handskar 
eller byxben? (CE-märkta kläder avsedda för 
svetsning klarar detta) 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Används läderhandskar utan nitar för att skydda 
händerna mot gnistor? (CE-märkta handskar 
avsedda för svetsning klarar detta) 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Behövs läderförkläde för att skydda bålen mot 
svetssprut och svetsloppor? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Tvättas kläderna regelbundet? Oljiga kläder 
antänds lätt. 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Har skorna halkfri sula och bra skydd för foten t ex 
med stålhätta och spiktrampskydd? 
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☐ Ja             ☐Nej 

Svetsvisir och andningsskydd       

Används alltid svetsvisir, även vid kortvariga 
svetsmoment? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Är svetsvisiret av en typ som snabbt och 
automatiskt bländar ner när svetslågan tänds? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Är svetsvisir och andningsskydd integrerade? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Används andningsskyddet också vid slipning och 
slaggning? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Är andningsskyddet personligt utprovat och passar 
det bra? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Är andningsskyddet av rätt typ, som skyddar mot 
svetsrök? (Försäljaren kan hjälpa till att välja rätt 
typ.) 

☐ Ja             ☐Nej / Vet ej 

      

Vet alla svetsare hur andningsskyddet ska 
underhållas och rengöras? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Underhålls och rengörs andningsskyddet 
regelbundet? 

☐ Ja             ☐Nej 
             

Tryckluftsmatade andningsskydd        

Kopplas alltid tryckluften på när masken används? 

☐ Ja             ☐Nej 
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Kontrolleras alltid att den luft som kompressorn tar 
in kommer från ett område med ren luft? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Kontrolleras regelbundet (minst var 3e månad) att 
luftflödet till masken är tillräckligt (så att det inte 
kommer in förorenad tjuvluft i masken)? 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Andningsskydd med filter       

Förvaras andningsskydd på ett rent ställe där filtret 
inte utsätts för luftföroreningar? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Byts filtret regelbundet enligt leverantörens 
rekommendationer? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Händer det att någon försöker rengöra ett filter 
istället för att byta? OBS! Farligt, eftersom filtret 
lätt förstörs och då skyddar inte andningsskyddet 
längre. 

☐ Nej             ☐Ja 

      

Kastas alltid engångsmasker efter användning? 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Glasögon  
Om glasögon används vid svetsning: 

      

Undviks läsglasögon? De gör att man kommer 
alltför nära svetsfogen och andas in mer svetsrök. 

☐ Ja             ☐Nej 
      

Behövs särskilda glasögon för att kunna se bra vid 
svetsning och inte komma alltför nära svetsfogen 
med huvudet? 

☐ Nej             ☐Ja 
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Om kontaktlinser används vid svetsning:       

Används alltid visir eller tätslutande andningsskydd 
också en tid efter svetsning, tills svetsröken 
ventilerats bort? Risk för svetspartiklar i ögonen 
och under linserna annars. 

☐ Ja             ☐Nej 

      

Hörselskydd       

Används hörselskydd i svetsverkstaden vid 
svetsning, slipning och om slagljud förekommer? 

☐ Ja             ☐Nej 
    

 

 


