Vækst for dansk erhvervsliv
- Kvalitet for det danske samfund

Europæisk standard om
Tatoveringstjenester –
Sikker praksis og hygiejnekrav

Dansk Standard – en vigtig del
af dansk erhvervsliv

• Danmarks officielle standardiseringsorganisation
• Grundlagt i 1926
• Erhvervsdrivende fond
• 150 medarbejdere i København
• Erhvervspolitisk partnerskab med
Erhvervs- og Vækstministeriet
• Ca. 230 udvalg

• Ca. 2300 eksperter

Dansk Standard er indgangen til standardisering
– både europæisk og internationalt

CEN – European Committee for Standardization
• Europæisk medlemsbaseret organisation, der faciliterer udvikling af
fælleseuropæiske standarder – et medlem per land

• Bruges af eksempelvis brancheorganisationer, industrier, lande og EU til at
udarbejde standarder
• Hensigten er at udvikle standarder til at understøtte samhandel, højne
sikkerheden for brugerne og involvere alle typer af stakeholdere.
• EU bruger i visse tilfælde standardisering som specificering af
direktiver/forordninger og standarderne bliver på den måde sat ind i en
lovgivningsmæssig kontekst
• Standardiseringsprocessen bygger på:

• Konsensusbaseret metodik
• Åbenhed
• Gennemskuelighed
• Deltagelse for alle interesserede parter

CEN/TC 435 Tattooing services

Hvad omfatter standarden

• This standard specifies hygiene requirements before and during
tattooing and aftercare and provides professional assistance during
day-to-day interactions with clients, public authorities and the
tattooists concerned.
• It gives guidance for the correct procedures, in order to ensure
optimum protection of the client as well as an optimum level of
self-protection.

Definition af tatovering

• “any procedure that penetrates the skin or mucous membrane for
the purpose of insertion of colourants (pigments and dyes) to
create a permanent or long-lasting design”

Standardens kapitler

• 4 Virksomhedsejerens ansvar
• 5 Faciliteter
• 6 Rengøring af udstyr og faciliteter
• 7 Tatoveringsprocessen

4

Virksomhedsejerens ansvar

4.1 Generelt

- Ansvar for registering og licenser
- Ansvar for basal uddannelse af de andre tatovører i forretningen
(førstehjælp, viden om hud mv.)
4.2 Uddannelse

- Minimumskrav til længde (21 timer, hvoraf én dag er praktisk)
- Minimumskrav til pensum (fx sterilisation)
- Krav om procedurer for best practices inden for fx håndhygiejne,
rengøring og håndtering af skrald
4.3 Førstehjælp
- Viden om basal førstehjælp fx ved nålestiksulykker
4.4 Vaccinationer
- Krav om vaccination mod hepatitis B

5 Faciliteter
5.1 Generelt
- Krav om indretning ligger hos forretningsejer
5.2 Krav til indretning

- Faciliteterne skal være rene og lette at rengøre (fx hårde overflader, ingen
tæpper og opbevaring af steriliseret udstyr separat)
- Separate kilder til vand (fx vask til toiletbesøg og opvask må ikke bruges til
rengøring af udstyr)
5.3 Krav til området, hvor der tatoveres

- Separat afmærket og krav til fx ingen rygning og spisning mv.
- Fx krav om rindende vand, sæbe mv.
5.4 Krav til håndtering af skrald
- Krav til skraldespand (fx låg på og poser i) samt håndtering af skrald
- Krav til opbevaring af skarpe genstande

5.5 Krav ved forsamlinger (festivaller mv.)
- I princippet gælder samme krav som i den øvrige standard
- Som minimumskrav er der krav til håndvask og at sterilisering ikke sker på
stedet

6. Rengøring af udstyr og faciliteter

6.1 Generelt
- Fx krav om at produkter skal være egnede til rengøring
6.2 Rengøring af faciliteter
- Bl.a. krav til hvor ofte og hvornår (fx rengøring af tatoveringsområdet
efter hver tatovering)
6.3 Rengøring af udstyr
- Bl.a. krav til rengøring efter tatovering, krav til afdækning af produkter,
der ikke kan rengøres, krav til brug af engangsprodukter, krav til
vaskeproces.
Fx Krav til sterilisation af høj-risiko udstyr, krav til desinfektion af
øvrigt udstyr, krav om sterilisation foretages af personer træende deri

7 Tatoveringsprocessen
7.1 Kundeinteraktion
- Fx samtykkeerklæring og skriftlig information om blæk
7.2 Kundens egnethed
- Fx krav om alder, påvirkning af rusmidler, allergier mv.
7.3 Aftercare information
- Fx information om kundens egen aftercare, opbevaring af information om
blæk

7.4 Håndhygiejne
- Hvornår og hvordan, fx efter næsepudsning, krav til krav til neglelængde ift.
handsker
7.5 Personligt beskyttelsesudstyr
- Krav til brug af handsker, fx tæthed, anbefaling om at undgå latex ift. allergi

og krav til, hvornår de skal bruges og skiftes (mellem hver kunde, ved
afbrydelser mv.)
7.6 Tatoveringsområdet
- Krav til desinficering af området, hvor ofte og hvad skal desinficeres

7.7 Udstyr
- Fx krav til rengøring af udstyr og tildækning af stikledning

7.8 Blæk
- Fx krav til at kun sterilt blæk bruges, blækket skal være udstyret med fx
batchnummer og udløbsdato og der stilles krav til opbevaring, krav om
markering af åbningsdato.
7.9 Smøring, shaver, spatel, papirhåndklæder, blækdæksler og hudrensning

- Fx krav om opbevaring af udstyret væk fra arbejdsområdet, brug af
engangsshaver og spatel samt krav om at smide beskidte papirservietter ud
7.10 Forberedelse af huden
- Detaljeret guide til klargøring af huden: identificer, fjern evt. hår mv.
7.11 Rensning af nål under tatoveringen

- Krav til rens af nål ved farveskift
7.12 Tatoveringsproceduren
- Guide til før, under og efter tatoveringsakten.

Informative annekser (muligheder)
• Guides til:

– Uddannelseselementer
– Håndering af eksponering af blod eller andre kropsvæsker
– Ultralydsrengøring
– Sterilisation og forpakning af udstyr

– Samtykkeerklæring
– Aftercare

Normative annekser (krav)
• Krav til:
– Håndvasksprocedure

– Sterilisering, hvis det er udliciteret
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Danske aktører og interessenter
• Det danske udvalg har været med fra start og deltaget i alle europæiske møder
• Udvalgets medlemmer kommer fra
– Tatovørbranchen
– Bispebjerg Universitetshospital, Region Hovedstaden
– Forbrugerrådet TÆNK
• Konsensus om, at
– standarden skal kunne være certificerbar, dvs. have klare kravsspecifikation
– skal ligge til grund for dansk nationalt tilsyn

Lovforslag om nationalt tilsyn
• Dialog med Sundheds- og Ældreministreret
• I den danske lov er der fundet inspiration i standarden, men tilpasset danske
kontekst
– Brug af farver (sterile farver og sporbarhed mellem kunde og farveparti)

– Lokaleindretning
– Hygiejne (hænder, udstyr, rengøring og sterilisation)
– Forbrugerinformation (fx information om risici, vejledning om pleje etc.)
– Krav ved festivaller

