Information till dig som bedriver
anmälningspliktig hygienisk verksamhet
Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård eller liknande verksamhet.

Anmälan av verksamhet
Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta, t.ex piercing och tatuering, fotvård och akupunktur måste anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd minst sex
veckor innan den ska påbörjas.

Egenkontroll
Den som driver en anmälningspliktig verksamhet är enligt
miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom en systematisk och dokumenterad egenkontroll. I egenkontrollen ska det ﬁnnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner
och kemiska produkter m.m. I egenkontrollen ska det bland
annat ingå dokumentation över funktionskontroll av steriliseringsutrustning, rengöringsrutiner och rutiner för hantering av
avfall. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens art och
omfatting.

Lokalens utformning
Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet,
t.ex. bostad. En hygienlokal i anslutning till en bostad eller annan verksamhet bör planeras så att varken lokalen eller bostaden fungerar som genomgångsrum.
Ventilation
Lokalen bör ha en godtagbar ventilation. Vid nyetablering
krävs vanligen mekanisk ventilation. Uteluftsﬂödet bör vara
minst 7 liter per sekund och person som samtidigt beräknas
vistas i lokalen. Temperaturen i lokalen bör inte avvika från
riktvärdet för bostadstemperatur som är 20-24° C.
Lätt rengörbara ytor
Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Mjuka mattor och heltäckningsmattor är olämpliga att ha i behandlingsutrymmet.
Städutrymmen med utslagsvask och ventilation
Det bör ﬁnnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask
samt tillgång till varmt och kallt vatten.
Handtvätt i anslutning till behandlingen
Arbetslokalen bör ha tvättställ med varmt och kallt vatten, ﬂytande tvål och engångshanddukar.
Personaltoalett
Det ska ﬁnnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ.
Flytande tvål och engångshanddukar ska ﬁnnas. Toaletten kan
också användas som kundtoalett om inte lokalen har ﬂer än
fyra arbetsplatser.

Rengöring av redskap
Det bör ﬁnnas en separat diskbänk med ho för rengöring av
redskap och ett separat utrymme för steriliseringsutrustning.
Utslagsvask för fotbadsvatten
En särsklid utslagsvask eller liknande för fotbadsvatten bör finnas.
Personalkläder
Det bör ﬁnnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.

Viktigt med god hygien
Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta
överförs.
Handhygien
Tvätta händerna noggrant före och efter varje kund. Använd gärna handdesinfektionsmedel efter handtvätt. Använd
skyddshandskar av engångstyp när du arbetar.
Arbetskläder
Använd ändamålsenliga personalkläder som är lätta att tvätta och inte används för privat bruk. Kortärmat är att föredra.
Använd inte ringar, armband eller armbandsur när du arbetar.

Kontroll av sterilisatorn
Vid användande av autoklav i verksamheten, ska den ha validerats av en tekniker på plats vid installationen. Den ska även
valideras regelbundet, minst en gång per år. Validering innebär att en tekniker utför en funktionskontroll av autoklaven.
Rutinen bör ingå i verksamhetens egenkontroll. En indikator/
sticka bör dessutom köras med instrumenten i autoklaven vid
varje sterilisering för att kontrollera att sterilitet uppnåtts. Vid
egen sterilisering av utrustning ska sterilisatorns funktion kontrolleras regelbundet. Det kan göras genom att sporprov skickas
för analys några gånger per år. Engångsmaterial som steriliserats och förpackats är att föredra ur smittskyddssynpunkt.
Kemikalier
Det ska finnas säkerhetsdatablad och kemikalieförteckningar
för riskklassade kemiska produkter som används i verksamheten. Kosmetiska och hygieniska produkter som säljs eller
används i verksamheten ska ha en enhetlig märkning av innehåll, tillverkare och bruksanvisning. Produktens användningsområde ska tydligt framgå genom text och/eller bild på förpackningen. I Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av
kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 2004:12) anges
vilka regler som gäller för märkning av dessa produkter. Om du
importerar eller tillverkar en kosmetisk eller hygienisk produkt
ska det anmälas till Läkemedelsverket.

Arbetsredskap
Använd om möjligt engångsmaterial. Rengör, desinﬁcera, sterilisera övriga arbetsredskap efter varje kund. Rena instrument
ska förvaras torrt och dammfritt.

Avfall

Färglösningar
Använd sterila färglösningar vid tatuering om det är möjligt.
Kasta alltid överbliven, använd färglösning.

Det är viktigt att lämna skriftlig information till kunden om
hälsoriskerna. Även skriftlig information om skötselråd bör
lämnas till kunden.

Husdjur
Inga husdjur får vistas i lokalen.

Rengöring/desinfektion/sterilisering

Rengöring av hud innan behandling
Tvätta piercing-/tatueringsområdet med desinfektionsmedel
innan behandling.
Rengöring av instrument
Rengöring, desinﬁcering och sterilisering av instrument ska ske
i ett avskiljt utrymme med gott om plats för att kunna skilja på
sterilt och icke sterilt.

Stickande och skärande avfall ska emballeras väl, lämpligen i
sluten behållare med lock.

Information

Läs mer
Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Meddelandeblad från Socialstyrelsen (2006) ”Piercing och tatuering
– hälsorisker samt gällande lagar och regler”
Handbok från Socialstyrelsen (2006) ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet – piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.”
Förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Observera att informationen inte är heltäckande samt att den kan komma att uppdateras med anledning av ny kunskap, ny lagstiftning eller
prejudicerande domar.
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