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Et forenet Danmark - for tatovører, lærlinge, 
medhjælpere i pro studios og ejere af tattoo studios

Uafhængige Tatovører er et non-profit netværk, der udelukkende blev stiftet med 
formålet at danne en “kommunikationsvej” mellem myndigheder, politikere og 

tatovører samt tatovørerne imellem. Således bliver al relevant oplysning 
distribueret til medlemmerne effektivt og omgående.

UT’s formål er også at højne sikkerheden og hygiejnen i danske tattoo studios for 
vores klienter og os selv





Indtil dato 9 hygiejnekurser i UT-regi
Med et gennemsnit på 25 deltagere/kursus  har vi siden 30. November, 2014 

afholdt 9 hygiejnekurser i UT regi - i alt 12 kurser til danske tatovører, lærlinge og 
medhjælpere - næste kursus 08.04.2018

(Billedet er fra UT’s 9. Hygiejnekursus 15.10.2017)



Typisk Program



Vores instruktører fra 
“Tattoo and Piercing Education Scandinavia”

Jens Bergström, Heavenly Ink, Tattoo Artist - Ante Bjerkeland, 
Registreret Sygeplejerske, Carolinska Institut, Stockholm



Diplom
● Tattoo historie
● Grundlæggende hygiejne
● Indretning af studio “studio-flow”
● Praksis på arbejdsstationen
● Farveinformation
● Krydskontaminering
● Sterilitet/sterilisering
● Hånd- og handskehygiejne
● Tøj & beklædning
● Sygdomme/vira
● Førstehjælp



Formål og Fortjeneste

1) Betryggende at alle har samme baggrund
2) Vigtigt at alle har samme niveau
3) Alle har taget kursus frivilligt
4) Udviklende at branchen tilslutter sig dette kursus
5) Positivt at Danmark på blot 5 år er nået så langt



Fremtiden

● Krav om hygiejnekursus (minimum som det alle 325 har nu)
● Branchekode for overblik over branchens tilknyttede
● Krav om registrering af komplikationer/lægeindberetning
● Statistik over komplikationer
● Målinger på besparelser på sundhedsområdet
● Statistik på skader fra hjemme-tatovering
● Forbud mod privates import af giftige farver og kits
● Forbud kun mod tatovering af ansigt 



Priser for UT Auditeringsmodel og Certificering
Introduktionsmøde (varighed 1 time) Kr 1.450,- excl moms

● Et rådgivningsmøde omkring indretning

Auditering (varighed 1 time) Kr 1.950,- excl moms

● Produktoversigt, Væsker
● Procedurer for rengøring
● Procedurer for personale hygiejne
● Arbejdsrutiner
● Kundeinformation
● Kundespørgsmål



Uafhængige Tatovører Auditerings- & 
Certificeringsmodel



Til minde om to dejlige personligheder - Dr. Gerald Prior, Chemisch Technologische 
Laboratorium, Bielefeld, Tyskland (mere end 15 års test af tattoo ink)

og Kemi-ingeniør Jesper Gruvmark, Miljøstyrelsen 
Hvil i fred - Vi vil savne jer

    Jesper Gruvmark (hos Tatto-Liz)                        Dr. Gerald Prior, CTL



De Professionelle Uafhængige Tatovører
Est. 16.11.2012

Mere sikkerhed for vores kunder og os selv...

I dag, i morgen og i fremtiden…

Tak for jeres opmærksomhed...
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