
PROGRAM*
HYGIEJNEKURSUS FOR DEKORATIVE OG KOSMETISKE TATOVØRER

2.5.2021

Underviser: Jørgen Serup, professor, overlæge, dr.med., chef for Tatoverings- klinikken Bispebjerg Hospital. 
Hygiejnesygeplejerskerne Kirsten Dittmer og Lone Mimi Carlsson har medvirket ved udarbejdelsen af 
undervisningsmaterialet.

*Corona og tatovering vil blive omtalt løbende under de enkelte punkter og ved åben debat ved kursets
afslutning.
Video med Frank Rosenkilde, Bel Air Tattoo om tatovering og hygiejne før og nu med præsentation af hans
unikke Bel Air tatoveringsmuseum vises umiddelbart forud for kursets start.

Velkomst og praktiske bemærkninger ved Jørgen Serup

09:30 Danske og europæiske lovkrav, bestemmelser og anbefalinger om hygiejne og tatovering. 
Krav om kundeinformation og brug af folder udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed for 
Sikkerhedsstyrelsen.
Se links til lovtekster sidst i dette program eller på kursets hjemmeside 

09:50 Tatoveringsinfektioner, årsag og klinisk tegn på infektion; forebyggelse, herunder tatovørens 
egen sikkerhed.

10:20 Smitteveje og afbrydelse af smitteoverføring ved korrekt brug af værnemidler; demonstration 
af korrekt vask og desinfektion af hænder og brug af handsker. 
Video: Vask og desinfektion af hænder på tatoveringsstedet

11:00 Kaffepause 
11:15 Praktiske øvelser i hånddesinfektion og korrekt brug af handsker.  Øvelse for deltagere med 

fluorescerende produkt og lyskasse.  
Deles i hold, sessionen rækker ind i frokostpausen

12:00 Frokost
12:45 Infektionshygiejniske krav til lokaler, inventar og indretning af tatoveringssteder og opdeling i 

rene og urene områder; rengøring og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr
Video: tatoveringssteders lokaleindretning og udstyr

13:15 Klargøring af arbejdsbord m.v. med steril opdækning før tatovering, afdækning af udstyr og 
forberedelse af huden inden tatovering; princip for rengøring/desinfektion /sterilisation   
Video: Hygiejnisk opdækning og klargøring til tatovering

13:45 Særlige forhold vedr. kosmetiske tatoveringer og hygiejne. 
Video: kosmetisk tatovering, rejsende og stationære forretninger  

14:35 Kaffepause
14:50 Opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr (herunder genbehandling 

i form af rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og ”kan 
udføre det”. 
Video: blækkets vej.

15:40 Nåle og nålens vej, affaldshåndtering samt stik og skæreuheld.
16:10 Sikkerhedsstyrelsen, registrering og inspektioner, fejlfindingsstatistik ved inspektioner.           

Video: Sikkerhedsstyrelsen på inspektion i tatoveringssteder
16:40 Opsamling, spørgsmål og diskussion, inklusive Corona
17:30 Kursusevaluering (spørgeskema) og udlevering af kursusbeviser til deltagerne ved kursets 

slutning




