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Medicinsk information till elever som tänker söka utbildning till billackerare 

eller bilskadereparatör 

Du som vill utbilda dig till billackerare eller bilskadereparatör (karosseriteknik) kommer att 

arbeta med olika typer av allergiframkallande ämnen, så kallade härdplaster. Astma och vissa 

andra sjukdomar medför ökad risk för sjukdom av arbete med vissa av dessa ämnen. 

Arbetsmiljöverket har fastställt särskilda regler för arbete med allergiframkallande ämnen 

(härdplaster) av typen diisocyanater, isocyanater och cyanoakrylater. 

Diisocyanater förekommer på din utbildningsplats i form av lim eller spackel. 

Du som har astma får inte arbeta med diisocyanater. Då ska du heller inte söka 

utbildning till billackerare eller bilskadereparatör. 

Du som påbörjar sådan utbildning kommer att genomgå en särskild hälsoundersökning 

(medicinsk kontroll) för att säkerställa att du är tjänstbar, vilket betyder att du under din 

utbildning får jobba med diisocyanater. 

Undersökningen genomförs under årskurs 1 innan utbildningen börjar i årskurs 2, och sedan 

ytterligare 1-2 gånger under utbildningen. 

På arbetsplatser utanför skolan där man kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen 

och vissa lösningsmedel gäller samma bestämmelser för medicinsk kontroll och 

tjänstbarhetsbedömning. 

Den tjänstbarhetsbedömning som genomförs i skolan sker på så sätt att man fyller i ett 

frågeformulär om sin hälsa och genomför ett spirometritest. 

Vid spirometri får du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till ett dataprogram som mäter 

hastigheten och volymen på den luft som du blåser ut. Sedan ska du andas in luftrörsvidgande 

medicin och göra undersökningen igen efter cirka 15 minuter, en så kallad reversibilitetstest. 

Därefter görs bedömningen av skolläkaren. Om det visar sig att du har astma får du inte 

påbörja eller fortsätta utbildningen. Du kan heller inte få en anställning i yrken där man jobbar 

med dessa ämnen om du inte är bedömd som tjänstbar.  

Du kan läsa på i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet, arbete med 

allergiframkallande ämnen som kräver tjänstbarhetsbedömning 36-38 §. 

För övriga inriktningar (Transport och Personbilsteknik) inom Fordons- och 

transportprogrammet finns inga hinder för personer med astma. 


