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Detta gjorde vi
Under april månad genomförde vi inspektioner hos sammanlagt 32 tatuerare, piercare,
akupunktörer och fotvårdare som använder stickande och/eller skärande verktyg.
Vid tidigare tillsyn har vi koncentrerat oss på den dokumenterade egenkontrollen, det vill säga
verksamhetens system för att själv kontrollera sin verksamhet. Den här gången inriktade vi
oss på hur rutinerna fungerade praktiskt. Tyngdpunkten låg på hur verksamheten arbetar med
att förebygga risk för smittspridning, till exempel genom att hålla en god hygien. Vi
kontrollerade deras rutiner för att rengöra verktyg, städa sina lokaler, förhöra sig om sina
kunders hälsa med mera.
Som ett verktyg för att diskutera vikten av att tvätta händerna med tvål och vatten använde vi
oss av ATP-mätare. Den kan användas för att jämföra hur mycket smuts som finns på
händerna före och efter handtvätt.
Hos tatuerarna gjorde vi besök som inte var föranmälda. Vi informerade dem också om
reglerna som finns kring tatueringsfärger.
Resultat
De flesta verksamhetsutövarna hade goda kunskaper när det gäller hur smittspridning och
hälsorisker kan förebyggas. Överlag hade de också goda hygienrutiner. Vi diskuterade en del
mindre justeringar som kan göras för att minska riskerna ytterligare, exempelvis att använda
separata moppar till området vid behandlingsplatsen.
Vi upplevde att verksamhetsutövarna tyckte att det var intressant och roligt att med hjälp av
ATP-mätaren få se vilken effekt det har att tvätta händerna ordentligt.
Det fungerade bra att genomföra besök som inte var föranmälda hos tatuerarna. Vi fick
anpassa vårt tillvägagångssätt efter eventuella kunder som fanns på plats. Vid något tillfälle
fick vi återkomma en annan dag, men vi har kunnat genomföra alla tillsynsbesök. Tatuerarna
tyckte att det var positivt att vi inte föranmälde våra besök.
Vid två verksamheter upptäckte vi att sporprov inte genomförs för att kontrollera att deras
torrsterilisatorer fungerar som de ska. Torrsterilisatorer kan användas för att desinficera
verktyg.
Vår uppföljning efter projektet
Vi kommer att kontrollera att de två verksamheterna tar sporprover om de vill fortsätta att
använda sina torrsterilisatorer.
Vad blev nyttan med projektet?
Många människor besöker tatuerare, piercare, akupunktörer eller fotvårdare. Det är därför
viktigt att verksamheterna har god kunskap om hygienfrågor och arbetar med att förebygga
riskerna för smittspridning för att minska hälsoriskerna för kunden. Några risker med
ingreppen kan vara blodsmitta, infektioner och allergier eller ärrbildningar.
Infektioner kan leda till att kunden måste använda antibiotika, vilket i sin tur ökar risken för
multiresistenta bakterier.
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Fakta om projektet
Namn:
Projektet pågick:
Detta granskade vi:

Antal anläggningar:
Antal anläggningar utan avvikelser:

Hygienrutiner hos verksamheter där skärande och stickande
verktyg används, 2015
• April 2015
• Smittskydd och hygien
• Städning och rengöring
• Lokalens utformning
• Kunskap hos verksamhetsutövaren
• Inredning och utrustning
32
30

Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet.
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Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Falköping kommun
Ferlingo Tattoo
Fotvårdsspecialisten I Falköping
Läkekonsten
Lottis Hela din kropp
Memo Art Tattoo
Salong Fothälsan
Vectorious Art
Hjo kommun
Din fotvård
Fit for life
Salong Ludmila
Suzannas Hudvård
Karlsborg kommun
Din fothälsa
Din fotvård
Nice Guy Chris Tattoo
Skövde kommun
Annika Toftby Fotvård
Eightzero Bodypiercing Skövde
Elektrisk tatuering Kungsgatan (två
verksamheter i en anläggning)
Fotakademin
Fothälsa
Fothälsan I Skaraborg
Fotspecialisten i Skövde
Fotvårdscentrum
Karins Fotstuga
Let´s Live Galleries (tre verksamheter i en
anläggning)
Magic Man Tattoo and Art
Tattoo Tero
Ulrikas Fotvård
Tibro kommun
Evas Fothälsa
Tattoo Sam
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