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Detta gjorde vi
Under mars månad 2017 genomförde vi inspektioner hos sammanlagt 41 tatuerare, piercare,
akupunktörer, hudvård och fotvårdare som använder stickande/skärande verktyg. Samtliga
besök var föranmälda.
Vi har vid tidigare tillsyn kontrollerat den dokumenterade egenkontrollen, det vill säga
verksamhetens system för att själva kontrollera sin verksamhet, och hur den tillämpas
praktiskt i verksamheten för att hålla god hygien.
Den här gången låg tyngdpunkten på att informera om kravet på att arbeta med
riskbedömning i verksamheten och dokumentation om riskbedömningen i egenkontrollen. Vi
kontrollerade även avfallshantering, kemikaliehantering samt regler kring tatueringsfärger och
piercingsmycken.
Hos de flesta verksamheter diskuterades också hur de arbetade med smittskydd och städning
för att minska risken för infektion och smitta.
Vid tillsynen hade vi med oss informationsblad om riskhantering och avfall. Vi kontrollerade
att verksamhetsutövaren hade säkerhetsdatablad för de kemikalier som används samt hur
kemikalierna förvarades. Vi tittade även på verksamheternas rutiner om hur de tog hand om
de olika avfallsslagen. Hos tatuerarverksamhet kontrollerade vi varifrån de beställer färgerna,
att färgernas förpackningar var korrekt märkta och om de hade rutiner för att lämna ut
information till kunder om de färger som används till en specifik tatuering. Hos
piercingverksamheterna kontrollerade vi att smyckena klarar gränsvärdena för bl.a. nickel.
Resultat
De flesta verksamheterna har god kunskap om de risker som förekommer i sin verksamhet
men har inte alltid påbörjat ett arbete med att dokumentera risker och upprätta en
handlingsplan.
Den vanligaste bristen vi uppmärksammade när vi tittade på kemikalier var att
säkerhetsdatabladen inte var uppdaterade. Det förekom även bristfällig förvaring vilket kan
leda till att kemikalier vid läckage rinner ut i avloppet. Några tatuerare saknade en rutin för att
lämna ut information om tatueringsfärg till sina kunder.
Verksamheternas vanligaste avfall är kartong och plast. Samtliga verksamheter har
abonnemang för hushållssopor och känner till att de behöver anmäla sin verksamhet till
länsstyrelsen för att transportera bort farligt avfall eller som alternativ anlita en entreprenör
för borttransporten. De flesta var medvetna om att de inte kan nyttja de mindre
återvinningsstationerna för att lämna avfall från verksamheten.
Vid besöken hos tatuerarverksamheterna uppstod många gånger en diskussion kring
hemmatatuering. Det finns en oro i branschen angående personer med otillräcklig utbildning
och som oftast beställer varor via internet och startar upp en olovlig verksamhet hemma, där
de tatuerar kunder för lägre kostnad. Detta skapar en otrygghet för kunderna som löper större
risk för oönskade infektioner och sjukdomar. Det ökar även sannolikheten för att de seriösa
verksamheterna ska få in en kund med potentiell smitta. Indirekt ger det också branschen ett
försämrat rykte p.g.a. dåligt utfört arbete med ökade risker för människors hälsa.

Vår uppföljning efter projektet
Vi kommer vid nästa tillsynstillfälle att kontrollera att verksamheterna har påbörjat ett arbete
med dokumenterad riskbedömning. Vi kommer även kontrollera att de
tatueringsverksamheter som i dagsläget inte lämnar ut information om färgerna till sina
kunder, har upprättat en rutin för att göra det.
Vad blev nyttan med projektet
Många människor besöker tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvårdare. Det är därför
viktigt att verksamheterna har ett systematiskt arbete med att försöka minimera eller eliminera
de risker som finns i verksamheten, till exempel risk för blodsmitta, infektioner och allergier.
Tatueringsfärger får inte innehålla vissa förbjudna ämnen eller för höga halter av
föroreningar. Det rör sig till exempel om ämnen klassificerade som cancerframkallande,
mutagena (skadar arvsmassan DNA), allergiframkallande och reproduktionstoxiska (skadar
fortplantningsförmågan). Det finns många färger på marknaden som inte uppfyller de regler
om tatueringsfärg som vi har Sverige. Riskerna med färgerna kan minimeras genom att
verksamheterna ställer krav på sina leverantörer och begär information om färgerna; till
exempel innehåll, att de finns registrerade på Läkemedelsverkets produktlista och garanti om
sterilitet.
Alla föremål och produkter blir förr eller senare till avfall. Genom att sortera sitt avfall och
försöka minska sin förbrukning av produkter kan de minska miljöpåverkan från
verksamheten. Genom att välja mindre skadliga kemikalier samt förvara dem rätt och ha
vetskap om hur de ska hanteras minskar också verksamheternas påverkan på miljön.
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Riskbedömning i verksamheten
Dokumentation om riskbedömningen i egenkontrollen
Avfallshantering
Kemikaliehantering
Smittskydd och städning

Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet

Falköpings kommun

Skövde kommun

Vectorious Art
Memo art tattoo
Ferlingo tattoo
Fotvårdsspecialisten i Falköping
Läkekonsten
Salong fothälsan
Hela din kropp
Hudvårdskällar´n
Marina´s fotvård
Salong Piffit

Eightzero bodypiercing
Magic man tattoo and art
Let´s live galleries
Elektrisk tatuering
Tattoo Tero
Babylon tattoo
Customline tattoos
JP fotvård
Ulrikas fotvård
Fotakademin
Fotvårdscentrum
Karins fotstuga
Fotspecialisten i Skövde
Britt-Maries Fotvård och taktil

Karlsborg
NiceGuy Chris tattoo
Bergman tattoo
Din fothälsa

Tibro kommun
Salong Rockachic
Emeliés fotstuga
Monas fotvård
Evas fothälsa
Suzannas hudvård
Fotvalvet i Hjo
Din fotvård
Fit for life
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