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Europæisk standard for

Tattooing Services — Safe practice and hygiene 
requirements



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 organisation der faciliterer udvikling af fælleseuropæiske standarder

• 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

• Scope: 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”



Prerequisites

• 4.1 Tattooists

– Bl.a. uddannelse, forslag til minimumspensum (hygiejne, sterilisation, 
håndtering af eksponering af blod, vaccinationer osv.)

• 4.2 Client's information

– Bl.a. samtykkeerklæring, aftercare information, vurdering af kunden (evne 
til at træffe beslutning, særligt udsathed)

• 4.3 Working premises

– Krav til hygiejnisk indretning (fx overflader, mulighed for håndvask, 
affaldssortering



Act of Tattoing

• 5.1 Hand hygiene

– Bl.a. håndvask (hvornår og hvordan) 

• 5.2 Personal protective equipment

– krav til handsker, pålædning

• 5.3 Working station

– Bl.a. krav til rengøring, håndtering af blæk (opbevaring, krav til sporbarhed, 
blanding, kontrol af labels)

• 5.4 Skin preparation

• Trinvis guide til forberedelse af huden før tatovering

• 5.5 Procedure (før, under og efter tatovering)

– Huskeliste, fx samtykke, rengøring, opmåling af farver, rengøring af hud, 
kassering af skarpe genstande mv.



Waste management

• 6.1 Waste associated risks

– Sortering af skrald ift. ricisi (skarpe genstande, materiale med blod mv.)

• 6.2 Waste disposal process

– Opbevaring ift. at sikre tatovør



Cleaning, Disinfection and Sterilization 

• 7.1 General

Oversigt over rengøring/steralisering afhængigt af instrumentets formål

• 7.2 Equipment for single use 

Anbefaling af engangsudstyr for fx nåle

• 7.3 Equipment for re-use

Rengøring af genanvenligt udstyr, fx at vasken ikke bruges til andet 
formål, temperaturer for rengøring af genanvendelige nåleholder

• 7.4 Environmental cleaning and disinfection

Rengøring af omgivelserne (gulve, arbejdsflade mv.) 



Informative annexer (muligheder)

• Guides til:

– Aftercare (af tatovør og hjemme) og guide, hvis infektioner eller allergiske 
reaktioner mv. opstår

– Håndering af eksponering af blod eller andre kropsvæsker

– Sterilisation af udstyr

– Ultralydsrengøring

– Pakning af steriliserede instrumenter

– Hvordan handsker tages af

– Samtykkeerklæring

– Forslag til pensum ift. denne stanard



Normative annexer (krav)

• Krav til:

• Oprensning af tatoveringsudstyr

• 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 

• Der er i udvalgt konsensus om at standarden bør  ligge til grund for det nationale 
tilsyn, da standarden er udviklet i konsensus mellem tatovørbranchen, hudlæger, 
forbrugerorganisationer med udgangspunkt i eksisterende europæiske procedurer.

• Dialog med Sundhedsministreret

• Lige som udkastet til tilsynet indeholder standarden klart formulerede krav til

– Brug af farver (sterile farver og sporbarhed mellem kunde og farveparti)

– Lokaleindretning 

– Hygiejne (hænder, udstyr,  rengøring og sterilisation) 

– Forbrugerinformation (fx samtykkeerklæring, information om efterbehandling, 
information om risiko, procedure og mulige komplikationer, vejledning om pleje 
etc.)




