
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda 
vetlanda.se, miljo.bygg@vetlanda.se 
Telefon: 0383-971 80 Vetlanda – här växer människor och företag 
 

 
 

 
 

 

 

 

Tatuering 

Förutom allmänna krav och råd angående hygienlokal gäller följande när du bedriver en 

verksamhet med tatuering. 

Lokal och utrustning 

 Använd steril utrustning, det vill säga autoklaverad eller steriliserad. Engångsmaterial som 

steriliserats och förpackats industriellt är att föredra ur smittskyddssynpunkt. 

 Platsen du arbetar vid måste vara lätt att göra ren efter varje kund. Det ska finnas plats att 

skilja på steril och icke steril utrustning.  

 Använd sterila färger och lösningar. 

Hygien och rengöring 

 Skyddshandskar av engångstyp ska användas. 

 Rengör behandlingsbrits eller dylikt efter varje kund, desinficera vid behov. Vi 

rekommenderar att britsen, stolen, arbetsytor och arbetsredskap, plastas in med 

engångsplast. 

 Särskilda arbetskläder bör användas. 

 Rengöring, desinficering och sterilisering av instrument ska ske i ett avskilt utrymme med 

god plats för att kunna skilja på sterilt och icke sterilt. 

 Instrument och utrustning som ska steriliseras kan skickas till sterilcentral för sterilisering.  

 Vid egen sterilisering av utrusning ska sterilisatorns funktion regelbundet kontrolleras. 

Detta görs genom att sporprov skickas för analys, några gånger per år. 

Folkhälsomyndigheten eller mikrobiologiskt laboratorium kan ge ytterligare information.  

 Kasserade nålar ska förvaras avskilt i en behållare som finns att köpa på apoteken. 

 Om det görs flera olika behandlingar i lokalen, bör behandlingar som innebär stor 

infektionsrisk avskiljas från övriga på ett lämpligt sätt.  

Egenkontroll 

I egenkontrollen ska det bland annat ingå dokumentation över funktionskontroll av 

steriliseringsutrustning, rengöringsrutiner och rutiner för hantering av avfall. 

I egenkontrollen ska det även finnas en förteckning över de kemiska och biotekniska produkter 

som hanteras inom verksamheten. Förteckningen ska innefatta produktens namn, mängd och 

klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet. 

  



 

Övrigt 

 Det är viktigt att lämna information om hälsoriskerna till kunden.  

 Du bör lämna skriftlig information till kunden om hur de ska sköta eftervården. 

 Tatuering bör inte utföras vid vissa sjukdomstillstånd eller vid viss medicinering. Kontakta 

läkare om du är osäker kring detta. 

 Allergiska reaktioner kan förekomma av vissa färger. Det är viktigt att sådana fall 

rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten. Kemikalieinspektionen har tillsyn över färger 

för tatuering. 

 Behandla inte minderåriga utan föräldrars medgivande. 

Mer information 

Mer information om hygienverksamheter finner du i publikationen ”Yrkesmässig hygienisk 

verksamhet – piercing, tatuering, fotvård, massage m.m” på socialstyrelsen.se.  

Sveriges registrerade tatuerare - www.s-r-t.se  

 

 


