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Redovisning av 2016 års tillsyn på fotvårdare, piercare och tatuerare 

 
Bakgrund 
Under våren och hösten 2016 gjorde närmiljögruppen föranmälda tillsynsbesök på 20 

fotvårdare, piercare och tatuerare i kommunen. Syftet med projektet var att  

kontrollera verksamheternas egenkontroll, kunskap och rutiner gällande hygien, 

städning och smittspridning.  

 

Vid inspektionerna användes en checklista där följande kontrollerades: 

 Lokalen (lättrengörliga material, behov av underhåll, utformning mm.) 

 Förvaring av instrument och redskap 

 Hygienrutiner (handhygien, sterilisering av redskap, städ- och tvättrutiner) 

 Avfallshantering (rutiner för stickande/skärande avfall) 

 Rutin vid misstanke för smitta 

 För tatuerare kontrollerades även rutiner för inköp och hantering av ta-

tueringsfärger. 

 

 
Resultat 
De flesta verksamheter hade bra egenkontroll, fina lokaler och bra hygienrutiner. 

Tre verksamheter sakande dokumenterade rutiner i sin egenkontroll när och hur stor-

städning sker. Tre verksamheter höll inte sina arbetskläder åtskilda från de privata 

kläderna. Tre verksamheter tog inte regelbundna sporprov för kontroll att autoklaven 

fungerar och tre verksamheter hade inget skydd över sina sterila redskap utan förva-

rade de endast i lådor. 

 

När det gäller städrutiner använde tretton verksamheter sopborste, vilket inte är 

lämpligt då det virvlar upp damm i lokalen och lägger sig på ytor. Sju verksamheter 

förvarade fuktig mopp i en hink i städrummet. En verksamhet förvarade sin mopp i 

det sterila utrymmet.  

 

För sina kemiska produkter hade tretton verksamheter säkerhetsdatablad äldre än tre 

år, vilka de behöver uppdatera. Två verksamheter anmälde inte transport av farligt 

avfall till Länsstyrelsen.  

 

Den enda tatuerare som ingick i projektet hade flertal anmärkningar på hygien och 

brister i sin egenkontroll. 
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Slutsats 
Fotvårdare, piercare och tatuerare har regelbunden tillsyn var tredje år. Vi har sällan 

klagomål ifrån allmänheten på dessa typer av verksamheter och våra kontroller visa 

att verksamheterna fungerar utifrån de krav som finns. Viss kunskapsbrist fanns hos 

tatuerare angående vilka risker de har i sin verksamhet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Andersson 

miljöinspektör 
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