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VirKon 
 EFFEKT OCH ANVÄNDBARHET 

 
I många länder har man ett registreringsförfarande för desinfektionsmedel, som i 
realiteten innebär att myndigheten tar över ansvaret för utvärderingen av en produkt. 
Svårigheten att uppnå en registrering uppvägs i ett senare skede av att registreringen på 
marknaden på goda grunder uppfattas som ett godkännande av produkten, vilket i sin 
tur underlättar beslutsfattandet i användarledet. I avsaknad av ett registrerings-
förfarande har vi i Sverige bett dr Karl-Erik Myrbäck på Södersjukhuset i Stockholm 
att bedöma Virkons effekt och användbarhet. 

 
 
I Sverige finns inget registreringsför-
farande för desinfektionsmedel och 
därmed inget regelverk för vilka krav 
på effekt och dokumentation  man bör 
ställa. Leverantörer av desinfektions-
medel kan därför göra gällande att ett 
medel har en bredare och kraftfullare 
effekt än köparen har möjlighet att 
kontrollera. I konsekvens med det 
förekommer på marknaden ett antal 
desinfektionsmedel med otillräcklig 
effekt, vilket naturligtvis kan få icke 
önskvärda följder. Den enda faktorn av 
reglerande slag på den svenska 
marknaden är den generella köplagen 
och den är i praktiken inte möjlig att 
tillgripa för att komma tillrätta med 
andra missförhållanden än de mest 
extrema. 
 
I ett par av våra grannländer, Norge och 
Tyskland, har man sedan länge ett 
registreringsförfarande. En fördel med  
 

ett sådant ur marknadsföringssynpunkt 
är att mindre seriösa leverantörer 
sorteras bort. I frånvaro av ett 
registreringsförfarande kan kunden 
egentligen förlita sig enbart på 
leverantörens dokumentation över 
produktens effekt. Det säger sig självt 
att detta i många fall ger upphov till 
osäkerhet. 
 
Virkon är som bekant en utomordentligt 
väldokumenterad produkt. Dokumenta-
tionen är visserligen fyllig, men den kan 
också vara svårtillgänglig för andra än 
välutbildade fackmän. Av erfarenhet 
vet vi att detta kan få den mindre 
angenäma konsekvensen att beslut om 
inköp ute-blir, eftersom den för beslutet 
ansvarige inte ser en möjlighet att 
avbörda sig ansvaret för beslutet. Vad 
som saknats och som nu avhjälps är ett 
auktoritativt utlåtande, som 
beslutsfattare av skilda slag kan luta sig 
emot. 
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