UN

NT

N LUL Å KOMM
E

KO
ROLL

E

A

R

LT

RA

N

IN

UE

GE

AT
ERAD T
–

M

IL

JÖ

AD
- OC
H BYGGN

SF

Ö

R

V

Smart tatuering & piercing

Att tatuera eller pierca sig är väldigt lockande för många. Samtidigt finns det risker
för kunden om man inte gör rätt – till exempel infektioner, sjukdomar och allergier.
Den som bedriver verksamhet med tatuering/piercing är skyldig att anmäla verksamheten till miljökontoret i sin kommun
som gör kontroller. Kunderna ska också
vara myndiga (eller i vissa fall ha målsmans tillstånd).
Det vi kontrollerar är bland annat att studion:
•

har utrustning för att kunna rengöra och
desinficera, som ultraljudsbad och autoklav

•

har kartlagt risker och dokumenterat hur man
ska hantera dem

•

har tillräcklig kunskap om smittrisker och hur
man förebygger dem, till exempel

•

personlig hygien, förberedelse av kund och
behandlingsplats, och hur själva ingreppet
går till

•

har rutiner för rengöring, desinficering och
sterilisering

•

har rutiner för funktionskontroll av utrustning,
till exempel ultraljudsbad och autoklav

•

kontrollerar kundens hälsostatus innan
ingreppet

•

informerar om eftervård och vad man gör om
komplikationer uppstår efter ingreppet

•

har rutiner för inköp av smycken och färger
så att dessa inte innehåller farliga ämnen,
till exempel nickel i läksmycken eller tungmetaller i färg

•

har sådana rutiner för inköp av sterila artiklar
att man försäkrar sig om att de är sterila

••• Smart tatuering
& piercing
Hjälp oss att förbättra piercing- och
tatueringsbranschen. Du kan informera
oss om det är något som inte fungerar
eller om någon uppenbart frångår
gällande regler. Att du inte blir nöjd
med slutresultatet av estetiska skäl kan
vi dessvärre inte hjälpa dig med.

www.lulea.se/tatuering
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Ställ krav!
• Du kan kräva att den du tatuerar
dig hos ska ha hygienrutiner.
• Du kan kräva att få råd kring
hur du ska sköta din tatuering
(rengöring etc.)
• Be om att få se exempel på tidigare utförda tatueringar (för att
du inte ska bli missnöjd med slutresultatet)

Att komma ihåg
• Du måste ha målsmans tillstånd
om du är under 18 år för piercing
eller tatuering. MEN de flesta
tatuerare utför inte tatueringar på
ungdomar under 18 år så du får
kanske vänta ett tag.
• Tänk på att din smak kanske
förändras.
• Tänk på att en tatuering är något
du ska leva med hela livet (om
du inte vill genomgå en dyr och
ganska smärtsam borttagning av
tatueringen).

Hur många tatueringar har du?
– Jag har sex stycken, fast det är lite svårt att
säga eftersom vissa går in i varandra…
Vad var viktigast för dig när du valde tatuerare?
– Jag valde tatuerare på rekommendation
av min fru. Hon hade själv gått dit och var
jättenöjd så då var det ju inte mycket att fundera på. Annars tycker jag att man ska kolla
med kompisar eller andra som har varit där.
Det gäller att skaffa sig så mycket information att man kan bilda sig en bra uppfattning
själv.
Skulle du gå till en hemmatatuerare?
– Nä, dels tycker jag att man ska ställa krav
på att utrustningen som används är okej, och
jag har svårt att tro att en hemmatatuerare
kan hålla samma renlighet som etablerade
tatuerare. Och sen är jag rädd för att det inte
skulle bli ett bra slutresultat.
Har du några tips till den som funderar på att
tatuera sig?
– Till att börja med att verkligen fundera på
vad för tatuering man vill ha och var man vill
ha den. En etablerad tatuerare har ofta stenkoll på vad som blir bra och vad som skulle
bli mindre bra.

