
Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 14. februar 2014 stillet føl-
gende spørgsmål nr. S 987 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som 
hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 987:
”Hvad er ministerens holdning til druk-/tatoofester, hvor tatovører frit kan tato-
vere gæsterne?”

Svar:
Der er ikke fastsat særlige lovregler for, hvor tatoveringer må udføres.

Derfor er det også utilfredsstillende, at der endnu ikke er tatovører, der har 
etableret en brancheforening som led i den frivillige brancheadministrerede 
registreringsordning for tatovører. En sådan brancheforening vil nemlig kunne
fastsætte et regelsæt for god tatovørpraksis, hvorefter tatovøren for at kunne 
blive registreret skal:
1) udvise god tatovørpraksis, herunder benytte midler, udstyr og teknikker, 
som er forsvarlige, og som tatovøren har kvalifikationer til at benytte,
2) afvise at tatovere personer, som umiddelbart virker påvirket af alkohol eller 
narkotika,
3) overholde lovgivningen, herunder Miljøstyrelsens regler om tatoveringsfar-
ver,
4) løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden,
5) give kunderne saglig information, forud for tatoveringen, om tatoveringen, 
som bl.a. omfatter risici for allergiske reaktioner ved forskellige tatoveringsfar-
ver og for infektion m.v. og vejledning om pleje af tatoveringen,
6) give kunderne saglig information om muligheder for få fjernet tatoveringen 
igen,
7) vejlede kunderne om, hvornår de skal søge læge,
8) give kunderne klagevejledning og
9) give den i nr. 5-8 nævnte information og vejledning både mundtligt og skrift-
ligt.

Alt dette kan være svært at leve op til, hvis tatoveringen udføres ved en druk-
/tatoofest med den konsekvens, at en sådan tatovør ikke kan blive registreret. 

Jeg vil afslutningsvis anføre, at jeg mener, at tatovørerne bærer et ansvar for, 
at kunderne trygt kan lade sig tatovere. En tatovør, der tilbyder at udføre tato-
veringer ved en druk-/tatoofest lever ikke op til det ansvar.

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 27. februar 2014
Enhed: Sundhedsjura og læ-
gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMMSB
Sags nr.: 1401040
Dok nr.:  1396169

Folketingets Lovsekretariat

2013-14
S 987 endeligt svar
Offentligt (01)



Side 2

Samtidig har forbrugerne også selv et ansvar for at lade sig tatovere under 
ordnede forhold.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup      /   Mie Saabye


