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Abstract 

Ear piercing performed in hairdressing salons and jewellery shops using a piercing gun has 
been set aside from the obligation to notify the local environmental and public health 
authorities, due to the use of disposable cassette with the piercing gun. According to the 
Swedish environmental code each practitioner are required to prevent any health hazards 
arisen from the operation. Local bacterial infection is the most frequent complication 
associated with the ear piercing procedure and to prevent the potential risk of such an event, 
hygiene conditions in both the premises and in procedures are essential. The purpose of the 
report was to examine the presence of ear piercing practitioners in Umeå and their current 
hygiene conditions. The study consisted of interviews with employees and managers on site 
whose answers was evaluated and compared to the general recommendations of The National 
Board of Health and Welfare. The study indicates that most of the shops had appropriate 
premises and proper hygiene methods. However merely half of the shops never seemed to 
clean nor disinfect the ear piercing gun, which may be considered to be non negligible 
deficiency in current methods. One salon had questionable methods which may require a 
follow-up. The conclusion of this study is that more information within the various 
practitioners is required in most cases to increase consciousness of proper and safe course of 
action. 
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Sammanfattning 

Verksamheter som utför håltagning klassas som yrkesmässig hygienisk verksamhet och 
undantas från krav på anmälan till det lokala miljökontoret då det sker vid till exempel 
frisörer och guldsmedsbutiker med en håltagningspistol i kombination med engångsmaterial. 
Tillsyn på icke anmälningspliktiga håltagningsverksamheter sker endast vid klagomål vilket 
innebär att Umeå kommuns miljökontor saknar förteckning över dessa verksamheter. Syftet 
med undersökningen är därför att lokalisera icke anmälningspliktiga verksamheter som utför 
håltagning, undersöka rutiner och hygienförhållanden samt informera om hygienrutiner. 

Den vanligaste risken med håltagning är olika infektioner. För att minska risken för infektion 
är det viktigt att ha fungerande hygien- och städrutiner. Även lokalens utformning ska vara 
lämplig för verksamheten. Av de 15 stycken verksamheter som lokaliserades intervjuades tio 
om bland annat rutiner om städning och hygien. Vidare utarbetades ett informationsblad 
med tips och råd att utdela till verksamheterna. Vid besöken noterades att lokalerna var 
lämpliga för verksamheten och att städningen fungerade. Desinfektion av hud utfördes i 
samtliga fall innan håltagning, även om det inte alltid fanns skriftliga rutiner. Brister som 
framkom gällande rutiner för hygien var att endast hälften av de tillfrågade rengjorde 
instrumentet som används till håltagning samt att användning av skyddshandskar var 
ovanligt. Vid ett besök noterades en avvikande metod för håltagning. Denna misstänks vara 
osäker ur smittsynpunkt, och bör följas upp av miljökontoret via en tillsyn. Förutom några 
undantag gjordes bedömningen att den hygieniska statusen på håltagningsverksamheterna 
är tillräckligt god. Där det finns brister kan information vara nödvänligt för att öka kundens 
säkerhet. 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning.................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsning ......................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ...................................................................................................................................2 

2.1 Yrkesmässig hygienisk verksamhet.....................................................................................2 

2.1.1 Anmälan till miljönämnden..........................................................................................2 

2.1.2 Tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet .............................................................2 

2.1.3 Egenkontroll..................................................................................................................2 

2.1.4 Hälsorisker vid hygienisk verksamhet .........................................................................3 

2.1.5 Hygienrutiner................................................................................................................4 

2.1.6 Lokalens utformning ....................................................................................................5 

2.1.7 Övrig lagstiftning som berör hygienisk verksamhet ....................................................5 

2.2 Öronhåltagning med pistol .................................................................................................5 

2.2.1 Hälsorisker av öronhåltagning .....................................................................................6 

3. Metod och material ...................................................................................................................7 

4. Resultat......................................................................................................................................8 

4.1 Lokalisering och intervjuer .................................................................................................8 

4.2 Iakttagelser vid verksamheter ............................................................................................8 

4.3 Intervjusvar .........................................................................................................................8 

4.3.1 Utbildning och kunskap................................................................................................8 

4.3.2 Lokal, städning och rengöring .....................................................................................9 

4.3.3 Hygien...........................................................................................................................9 

4.4 Egenkontroll på piercingverksamhet i Umeå....................................................................11 

5. Diskussion ............................................................................................................................... 12 

5.1 Lokalisering och intervjuer................................................................................................12 

5.2 Iakttagelser och intervjusvar............................................................................................. 12 

5.2.1 Dokumentation och kunskap...................................................................................... 12 

5.2.2 Lokal, städning och rengöring ................................................................................... 13 

5.2.3 Hygien ......................................................................................................................... 14 

5.3 Slutsats............................................................................................................................... 16 

6. Referenser ...............................................................................................................................18  

 



Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

Bilaga 2 Informationsblad  



1. Inledning 
 

Denna undersökning utfördes på uppdrag av Umeå kommuns miljökontor i syfte att 
undersöka rutiner och hygienförhållanden vid verksamheter som utför öronhåltagning i 
Umeå. Sedan 1 januari 2008 gäller anmälningsplikt enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) endast yrkesmässig hygienisk verksamhet som 
medför risk för blodsmitta. Vid frisörsalonger och guldsmedsbutiker utförs öronhåltagning 
med en metod som innebär undantag från anmälningsplikten då engångsmaterial används 
vid förfarandet. Även om risken för blodsmitta är obetydlig genom denna metod så kvarstår 
risken för andra smittor (Socialstyrelsen 2006 B). 

Verksamheter som utför håltagning med metoden som innebär undantag från 
anmälningsplikt har inte någon regelbunden tillsyn från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, 
utan görs i huvudsak endast vid klagomål, vilket inte förekommer ofta (Ulla Aronsson, 
muntl.). Därför vill Umeå kommuns miljökontor att verksamheterna lokaliseras och 
undersöks närmare för att få en bild av hur pass säkra verksamheterna är ur ett hygieniskt 
perspektiv. Under åren 2011-2012 bedriver Socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt om 
piercing och tatuering i syfte att öka kunskap om hygien och egenkontroll på den typen av 
verksamheter (Socialstyrelsen 2011). Tillsynsprojektet utesluter icke anmälningspliktiga 
verksamheter som utför håltagning, men dock finns det behov av att undersöka dessa 
verksamheter närmare eftersom håltagning i hud innebär vissa risker. 

1.1 Syfte  

Syftet är att lokalisera icke anmälningspliktiga verksamheter som utför håltagning, 
undersöka verksamheternas rutiner och informera om hygienrutiner. Vidare är syftet att 
håltagning ska vara säkert även hos icke anmälningspliktiga verksamheter. För att kunna dra 
slutsatser jämförs de undersökta verksamheternas egenkontroll med andra liknande 
hygienverksamheter som kommunen har tillsyn på. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka icke anmälningspliktiga verksamheter sysslar med öronhåltagning i Umeå? 
 Hur ser egenkontrollen och hygienförhållanden ut hos dessa verksamheter i Umeå?  
 Hur ter sig skillnaden i rutiner mellan dessa verksamheter och liknande 

anmälningspliktiga verksamheter i Umeå?  
 Finns det hygieniska förutsättningar för de icke anmälningspliktiga verksamheterna 

att utföra håltagning som är säker från smittspridningssynpunkt? 

1.3 Avgränsning 

Studien fokuseras på verksamheter inom Umeås tätort som utför sådan öronhåltagning som 
inte behöver anmäldas till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Undersökningen 
begränsas till frisörer och guldsmedsbutiker som använder håltagningspistol. De 
verksamheter i Umeå som utför traditionell piercing med hjälp av nål och kanyl, eller 
håltagning i samband med annan verksamhet som till exempel tatuering, ingår inte i studien 
eftersom de ingår i kategorin anmälningspliktiga verksamheter. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Verksamheter som erbjuder håltagning klassas som yrkesmässig hygienisk verksamhet, vilket 
även verksamheter som bland annat erbjuder massage, piercing, tatuering, akupunktur, 
fotvård, hud- och hårvård gör (Socialstyrelsen 2006 A). Dessa verksamheter kan indelas i två 
kategorier; de som innebär risk för blodsmitta då huden penetreras, vilket kallas 
skärande/stickande verksamhet, samt de som inte avsiktligt penetrerar hud. Öronhåltagning 
med steril kassett är ett undantag, och innebär inte risk för blodsmitta trots att hud 
penetreras, därför hamnar den typ av verksamhet inte under kategorin stickande/skärande 
verksamhet med risk för blodsmitta, vilket till exempel piercing med nål och kanyl gör 
(Socialstyrelsen 2006 B). Frisörer klassas inte som stickande/skärande verksamhet trots att 
verksamheten innebär att vassa föremål används.  

2.1.1 Anmälan till miljönämnden 

Enligt handboken om yrkesmässig hygienisk verksamhet (Socialstyrelsen 2006 B) undantags 
verksamheter som utför håltagning med ett sterilt smycke i en engångskassett från 
anmälningsplikten då risken för blodsmitta är obetydlig, men klassas trots detta som 
yrkesmässig hygienisk verksamhet då risk för annan smitta finns. Enligt FMH, förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 § är verksamheter skyldiga att 
anmäla sin verksamhet till den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden om 
verksamheten innebär risk för blodsmitta, till exempel vid användning av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande verktyg. Den anmälningspliktiga 
verksamheten får starta sin verksamhet tidigast sex veckor efter anmälan och syftet med 
anmälan är att nämnden ska få vetskap om verksamheten och möjlighet att kontrollera att 
lokalen är lämplig för verksamheten (Socialstyrelsen 2006 B).  

2.1.2 Tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Enligt miljöbalken (1998:808) kapitel 26 ligger ansvaret för tillsyn av miljö- och 
hälsoskyddet på den lokala miljönämnden. FMH 45 § anger att kommunen av 
hälsoskyddsskäl ska ägna särskild uppmärksamhet på lokaler där allmänheten erbjuds 
yrkesmässig hygienisk behandling. Socialstyrelsen anger att nämnden ska utreda 
tillsynsbehov regelbundet, registerföra verksamheter och upprätthålla en tillsynsplan för 
verksamheterna samt att fokus vid tillsyn bör ligga på utformningen och funktionen av 
egenkontrollen (Socialstyrelsen 2006 B). Tillsynsbehovet beror bland annat på vilka 
hälsorisker som är förenade med verksamheten, om det förekommer speciellt känsliga 
kundgrupper, andra speciella förhållanden och huruvida det har förekommit tidigare 
klagomål på verksamheten (Socialstyrelsen 2006 B).  

2.1.3 Egenkontroll 

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § ska den som bedriver verksamhet som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förhindra 
sådana följder. Det innebär att den som driver en yrkesmässig hygienisk verksamhet är  
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skyldig att upprätta ett egenkontrollprogram för att följa bestämmelserna i miljöbalken. 
Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter enligt miljöbalken 9 kap. om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd omfattas även av förordningen om verksamhetsutövarens 
egenkontroll (1998:901). Utöver de allmänna bestämmelserna om egenkontroll ställs det 
krav på dokumentation av egenkontrollen. Det innebär att enligt (1998:901) §§ 4-7 ska 
verksamheten ha dokumenterat  hur ansvarsfördelningen ser ut, det ska finns 
dokumenterade rutiner för  kontroll av utrustning och dokumenterade undersökningar av 
risker samt förteckning över kemiska produkter (Socialstyrelsen 2006 B). Hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel ligger som grund för bestämmelserna om egenkontroll och anger 
att verksamhetsutövaren ska kunna visa för myndigheten att miljöbalken efterlevs samt 
verksamhetsutövarens ansvar över uppföljning och åtgärder av brister som genomförd 
egenkontroll uppdagar (Naturvårdsverket 2001). Hänsynsreglerna anger att 
verksamhetsutövaren måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra lagkraven och 
hålla sig underrättad om risker med verksamheten samt att använda bästa möjliga teknik där 
skötsel, underhåll och väl fungerande rutiner ingår (Naturvårdsverket 2001).  

Handboken om yrkesmässig hygienisk verksamhet (Socialstyrelsen 2006 B) anger att 
egenkontroll bör innehålla beskrivning över ansvarsfördelningen mellan 
verksamhetsutövare, personal och andra parter, rutiner för fortlöpande undersökningar av 
verksamhetens risker från hälso- och miljösynpunkt, rutiner för fortlöpande underhåll av 
lokaler och inredning, städning av lokal och utrustning, rutiner för upprätthållande av god 
hygien vid behandlingar, rutiner vid smittomisstanke eller annan olägenhet, rutiner för att 
kontrollera att kemiska och hygieniska produkter uppfyller gällande bestämmelser samt 
rutiner för kontroll av avfallshanteringen. 

2.1.4 Hälsorisker vid hygienisk verksamhet 

Beroende av vilken typ av behandling som erbjuds vid en verksamhet kommer hälsoriskerna 
att variera. Socialstyrelsen beskriver de hälsorisker förenade med hygieniska verksamheter 
(Socialstyrelsen 2006 B) vilka omfattas av begreppet olägenhet för människors hälsa enligt 
miljöbalken. Överföring av smittämnen kan ske direkt från en person till en annan eller 
indirekt, vilket innebär att smitta överförs från en person till en annan via förorenade händer 
eller föremål (Socialstyrelsen 2006 B). Vanliga hudbakterier som streptokocker kan orsaka 
sårinfektioner när bakterierna når djupare hudlager via en skada i huden medan gula 
stafylokocker inte bara orsakar sårinfektioner utan även lunginflammation, 
hjärnhinneinflammation och infektioner i skelett och leder (Smittskyddsinstitutet 2010). 
Methicillinresistenta gula stafylokocker är ett växande problem inte bara inom sjukvården 
utan även ute i samhället, då denna bakteriestam har förvärvat motståndskraft mot flertalet 
antibiotika och därför innebär behandling mot bakteriestammen intravenösa och mycket 
kostsamma antibiotika (Smittskyddsinstitutet 2010). Andra kontaktsmittor som är 
förknippade med hygienverksamheter är svamp, vårtvirus, löss och kvalster som sprids via 
hudkontakt med ytor som inte rengjorts fullständigt (Socialstyrelsen 2006 B). 

Blodsmitta, till exempel hepatit B- och C virus samt HIV kan överföras via instrument som 
rakblad och nålar som inte rengjorts tillräckligt och kommer in i mottagarens kropp antingen 
via blod eller via slemhinna eller skadad hud till blod (Socialstyrelsen 2006 B). Risken för 
överföring av blodsmitta beror av tre faktorer; typ av smittämne; mängd blod som når 
mottagaren och hur smittämnet tillförs. Vid hygienisk behandling är det viktigt att arbeta 
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förebyggande mot smittspridning och med anledning av detta betrakta allt blod som 
smittsamt och utarbeta rutiner mot smittspridning (Socialstyrelsen 2006 B).  

Nickelallergi vilket sätts i samband med håltagning uppkommer vid längre tids kontakt 
mellan hud och smycken som avger nickel, är bestående för resten av livet och utvecklas även 
ofta till besvärande handeksem (Socialstyrelsen 2006 B). Även smycken gjorda av ädla 
metaller kan innehålla och avge nickel, som vitguld och vid försilvring och förgyllning av 
smycken (Socialstyrelsen 2006 B). Rostfritt stål innehåller ofta nickel men en viss typ av 
sammansättning bedöms ändå vara riskfri, då nicklet är hårt bunden i legeringen 
(Socialstyrelsen 2006 B). Ett EU-direktiv utkom 2001 för att reglera nickelinnehåll i smycken 
och i samband med skärpta regler 2005 anges numer gränsvärden för maximala mängden 
nickel ett smycke får avge, istället för hur mycket smycket innehåller (Kemikalieinspektionen 
2011). Gränsvärdet vilket regleras i kemikalieförordningen REACH, bilaga 17 är på 0,2 
mikrogram per kvadratcentimeter/vecka (Kemikalieinspektionen 2011) och gäller både för 
läkesmycken och för smycken som används efter läkning. Ett högre gränsvärde på 0,5 
mikrogram per kvadratcentimeter/vecka gäller den mängd nickel som får avges från 
produkter som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med hud, som till 
exempel klockor och knappar (Kemikalieinspektionen 2011). 

Andra hälsorisker som associeras med hygienisk verksamhet är kontakteksem och 
luftvägsbesvär orsakat av vissa parfymämnen, konserveringsämnen, ämnen i nagellack och 
blekmedel (Socialstyrelsen 2006 B). Allergi kan i sällsynta fall uppstå från tatueringsfärg, då 
färgen som förs in i hudlagret bland annat innehåller metalloxider av järn och tungmetaller 
(Socialstyrelsen 2006 B). Tatueringsfärg omfattas av kemikalielagstiftningen och 
kemikalieinspektionen utgav 2010 en rapport om farliga ämnen i tatueringsfärg 
(Kemikalieinspektionen 2010). Rapporten visade bland annat på stor förekomst av 
hälsoskadliga ämnen i nivåer över Europarådets gränsvärden, behov av mer vetenskapliga 
undersökningar om hälsorisker från innehållet i tatueringsfärg och behov av regler för att 
begränsa farliga ämnen i tatueringsfärg (Kemikalieinspektionen 2010). 

Hälsorisker och olägenhet kan även orsakas av luftens kvalitet i lokalen där verksamheten 
drivs. Inomhusluften påverkas negativt av fukt, mögel, radon, och kemiska ämnen vilket i 
kombination med låg luftomsättning i lokalen ger negativa konsekvenser (Socialstyrelsen 
2006 B). En lokal med låg luftomsättning ökar risken för smittspridning via luft, samt ökar 
luftens innehåll av allergener vilket särskilt drabbar den som redan lider av allergi eller 
överkänslighet (Socialstyrelsen 2006 B). 

2.1.5 Hygienrutiner 

Vid ingrepp och behandlingar vid hygienisk verksamhet finns risken att smitta sprids, därför 
att det viktigt att personal arbetar förebyggande med att begränsa risken och att personal 
tillämpar god handhygien. Vid risk för blodsmitta tvätta och desinfektera händerna samt 
använda skyddshandskar; och om hud ska penetreras bör den desinfekteras innan ingreppet, 
helst med ett alkoholbaserat medel som till exempel klorhexidinsprit (Socialstyrelsen 2006 
A). Det rekommenderas att personalen bär speciella arbetskläder; undviker att bära klocka 
eller smycken på händerna eller smycken i läpp eller näsa; att personalen inte utför 
behandling i samband med sjukdom eller sår som kan innebära smittorisk; samt att 
personalen inte bör behandla en kund om det skulle innebära en risk för blodsmitta 
(Socialstyrelsen 2006 A).  
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När det gäller instrument och redskap rekommenderar Socialstyrelsen att dessa rengörs 
noggrant innan de återanvänds, samt att instrumenten eller redskapen desinfekteras om 
dessa kan komma att beröra slemhinnor eller skadad hud (Socialstyrelsen 2006 B). De 
instrument som penetrerar hud och slemhinna bör vara sterila, och steriliseringen bör ske i 
en godkänd och kontrollerad autoklav, vilket innebär en ångsterilisering (Socialstyrelsen 
2006 B). De smycken som används vid håltagning ska vara sterila och förvaras i sterila 
förpackningar och färg som används till tatuering bör vara steril och blandas i sterila koppar 
och överbliven färg kastas (Socialstyrelsen 2006 B).  

2.1.6 Lokalens utformning 

I råden om yrkesmässig hygienisk verksamhet beskrivs hur lokalen bör vara utformad och 
skötas för att minska risk för människors olägenhet (Socialstyrelsen 2006 A). Lokalen bör ha 
god luftkvalitet; vara avskild från annan verksamhet eller från bostad; utformas för att 
underlätta rengöring och desinfektion och utformas för att skilja på behandling som innebär 
risk för blodsmitta från annan behandling (Socialstyrelsen 2006 A). Det bör finnas tvättställ 
utrustade med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel; utrymme för att 
rengöra, desinfektera och sterilisera utrustning och instrument; städutrymmen utrustat med 
utslagsvask och rinnande vatten (Socialstyrelsen 2006 A). Personalen bör ha nog med 
utrymme för att byta om och förvara kläder och det bör finnas tillräckligt många toaletter 
med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel (Socialstyrelsen 2006 A). 

2.1.7 Övrig lagstiftning som berör hygienisk verksamhet 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattas av fler lagar än miljöbalken, vilket innebär att 
även andra myndigheter utövar tillsyn på verksamheterna (Socialstyrelsen 2006 B). Plan- 
och bygglagen (2010:900) reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser om detaljplaner och bygglov. Boverkets byggregler 
(BFS 2011:6) innehåller föreskrifter och råd till plan- och bygglagen, som anger krav på till 
exempel luftkvalitet och andra funktionskrav som ska tillämpas vid nybyggnationer. 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och verka för en 
god arbetsmiljö. Den reglerar skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket ger även ut föreskrifter, bland annat om arbetsplatsens 
utformning, systematiskt arbetsmiljöarbete, skydd mot blodsmitta med mera. 
Smittskyddslagen (2004:168) syftar till att skydda människor mot spridning av smittsamma 
sjukdomar som innebär allvarligt hot mot människors hälsa. Landstinget har ansvaret för 
smittsamma sjukdomar som sprids mellan människor, medan miljönämnden har ansvar att 
se till att åtgärder vidtas mot objektburen smitta. Inom hygienisk verksamhet behövs 
förebyggande åtgärder för att undvika smittsamma sjukdomar (Socialstyrelsen 2006 B).  

2.2 Öronhåltagning med pistol 

Håltagning kan utföras med hjälp av ett pistolliknande instrument som laddas med ett 
örhänge och tillhörande bakstycke, varefter hål skjuts genom huden med hjälp av spetsen på 
örhänget (figur 1). I denna metod ligger örhänget och bakstycke placerat inuti en steril 
engångskassett och vid användandet vidrör endast kassetten kundens hud, inte själva 
instrumentet (Blomdahl 2012). Håltagning kan även utföras med metoder som innebär 
liknande teknik som ovan nämnd, men skillnaden är att örhänge och bakstycke inte ligger i 
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engångskassett (figur 2). Istället sätts örhänge och lås fast direkt på instrumentet (Caflon 
2011). Detta innebär att instrumentet vid håltagning kommer i kontakt med kundens hud. 

 

 

 

 

  

Figur 2: Håltagning med pistol utan engångskassett. 
Illustration: Caflon.

Figur 1: Engångskassett monterad på instrumentet. 
Foto: Blomdahl. 

 

2.2.1 Hälsorisker av öronhåltagning 

Håltagningspistol används vanligtvis för att ta hål i öron och metoden marknadsförs som ett 
ingrepp förenat med få risker. Studier har dock visat på komplikationer både på lång och kort 
sikt, bland annat överkänslighet, allergiskt kontakteksem, kraftig ärrbildning i form av 
keloider, lokala hudinfektioner, viral hepatit, inflammerad broskhinna, blodförgiftning, 
toxiskt chocksyndrom samt uttöjda hål på grund av sprickor (Chang m.fl. 2011). Den 
vanligaste hälsoeffekten som uppstår till följd av öronhåltagning är infektioner, vilka orsakats 
av stafylokocker, streptokocker samt Pseudomonas aeruginosa (Chang m.fl. 2011). Det bör 
även tilläggas att vanliga håltagningspistoler inte är gjorda för att kunna steriliseras. En 
rapport från sjukvården i England visar att 95 % av allmänläkare någon gång har behandlat 
komplikationer som uppkommit från håltagningar och av dessa komplikationer var 40 % i 
navel, 35 % i öra, 12 % i näsa, 5 % bröstvårta och 8 % utgjordes av tunga, haka, ögonbryn och 
genitalier (Stim 2003). Av den studien drogs slutsatsen att hålets lokalisering är avgörande 
för graden av komplikationer. Andra viktiga faktorer som avgör vilka komplikationer som 
kan uppkomma är typen av håltagningsinstrument, erfarenhet hos personalen, hygienrutiner 
och vilka skötselråd som ges (Stim 2003). Det inte finns några medicinska riktlinjer för att 
använda håltagningspistol, utan endast tillverkarens instruktioner (Chang m.fl. 2011), vilket 
kan innebära att personal som utför håltagningen saknar tillräckligt med kunskap om hygien 
eller arbetar i bristfälliga hygieniska förhållanden.  
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3. Metod och material 
 

För att undersöka verksamheterna behövdes både besök och intervjuer göras på plats. 
Studien startade med att lokalisera verksamheterna som utför håltagning genom sökning på 
Gula sidorna via internet; www.gulasidorna.eniro.se samt genom sökmotorn Google; 
www.google.se. Verksamheter inom Umeå tätort vilka uppgav på dess webbsida att de utför 
håltagning valdes ut till studien.  

För att få kunskap om ämnet öronhåltagning och hygienisk verksamhet inhämtades kunskap 
från nationella myndigheters rapporter, däribland från Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet 
och Kemikalieinspektionen. Detta syftade även till att öka kunskapen inför besöken och 
intervjuerna. En stor del av informationen inhämtades från Socialstyrelsen, vilket är den 
myndighet som ger tillsynsvägledning för hälsoskyddet inom miljöbalkens 
tillämpningsområde. För att inhämta ytterligare vetenskaplig information om hälsorisker 
med öronhåltagning söktes artiklar i PubMed med sökorden ear piercing, ear piercing gun 
och ear piercing health risks. 

Frågor till en enkät formulerades (bilaga 1), vilket syftade till att få en bild av 
verksamheternas hygienrutiner och egenkontroll. Enkäten baserades till största del på Umeå 
kommun miljökontors egen checklista som används vid tillsyn (Umeå kommun 2010). 
Enkäten innehöll både frågor som ställdes vid intervjuerna och en lista på iakttagelser att 
göra i lokalen vid besöket. Tid bokades för intervjuer med anställda eller med chefer. Vissa 
ställen besöktes utan att telefonkontakt tagits innan. Sammanlagt femton verksamheter 
lokaliserades. Av dessa deltog tio i intervjuer, varav nio stycken frisörsalonger och en 
guldsmedsbutik. Vid besöken på frisörsalongerna och guldsmedsbutiken gjordes noteringar 
om hur lokal, inredning och hygien sköttes. För att kunna jämföra resultat från anmälda och 
icke anmälda verksamheter intervjuades Ulla Aronsson, miljöinspektör vid Umeås 
miljökontor om de senaste inspektionerna och egenkontroll vid tre anmälda 
piercingsalonger. Samma frågor användes vid alla intervjuer. Slutligen utformades ett 
informationsblad som utdelades till håltagningsverksamheterna (bilaga 2). Informationen till 
detta blad baserades på fakta från litteraturstudien och på Umeå kommun miljökontors 
befintliga informationsblad till frisörer (Umeå kommun 2011). 

  7   
 



 

4. Resultat 
 

4.1 Lokalisering och intervjuer  

Resultatet av uppsökandet av verksamheter som utför öronhåltagning visade på 15 stycken 
verksamheter i Umeå tätort som inte är anmälda till kommunens miljökontor. Samtliga 
verksamheter lokaliserades genom sökning på internet, och de som på sin hemsida 
annonserade om öronhåltagning valdes ut. Av dessa 15 verksamheter ställde tio stycken upp 
på att delta i undersökningen varav nio frisörer och en guldsmedsbutik. Alla utom en 
använde instrument från Blomdahl för att ta hål. Det enda undantaget var en frisör som 
använde ett instrument från Caflon. I tre av fallen intervjuades den som var chef och i resten 
av fallen svarade anställda på frågorna. 

4.2 Iakttagelser vid verksamheter 

Alla verksamheter drevs i lokaler som var ändamålsenliga. Samtliga lokaler bedömdes ha ett 
golv och ytor som såg lättstädade ut och samtliga lokaler såg ut att vara välskötta. Alla 
salonger hade försäljning av produkter i anslutning till behandlingsplatserna. 20 % av 
salongerna hade även övrig försäljning av andra produkter, som till exempel inredningssaker. 
Det var ovanligt att förvara produkter till försäljning i skåp, utan produkter till försäljning 
stod på öppna hyllor. Vid alla verksamheter upplevdes luftkvaliteten som god. 70 % hade 
ändamålsenligt städutrymme med utslagsvask. Samtliga lokaler hade handfat i eller nära 
behandlingsrummet. 90 % hade kundtoalett, varav tre hade gemensam kund- och 
personaltoalett. Samtliga toaletter var utrustade med handfat, flytande tvål och 
engångshanddukar. 70 % hade diskbänk där de kunde rengöra redskap, resten hade inte 
någon speciell avsedd plats för detta. De som hade arbetskläder förvarade privata kläder 
åtskilda från behandlingsutrymmet. Vid 90 % av verksamheterna använde personalen ringar, 
armband eller armbandsur och hade inte kortklippta naglar. 

4.3 Intervjusvar  

4.3.1 Utbildning och kunskap 

80 % (8 st.) angav att personalen hade utbildning eller kunskap om miljö- eller hygienfrågor, 
varav två salonger hade erhållit kunskap om miljö och hygien genom miljökontorets 
informationsblad som riktas till frisörsalonger. Två salonger var certifierade enligt Grön 
salong, vilket bland annat innebär deltagande i kurser om produktkemi, arbetsmiljö, allergi 
och hälsa samt energi och avfall. Fyra salonger hade erhållit kunskap om hygien och miljö 
från frisörutbildningen, där ämnen som salongshygien, personlig hygien, arbetsmiljöfrågor 
samt förebyggande av arbetsskador behandlades. 20 % (2 st.) angav att personalen saknade 
utbildning eller kunskap om miljö- eller hygienfrågor, varav en var guldsmedsbutiken.  

80 % (8 st.) av de tillfrågade hade krav på kunskap eller utbildning på personer som utför 
håltagningen. Dessa hade deltagit i en endagskurs om håltagning och fått teoretisk kunskap 
om håltagning och om medicinska aspekter. 20 % (2 st.) hade inte något krav på utbildning, 
dessa två frisörer hade startat innan det fanns kurser, och var därför självlärda.  

  8   
 



 

4.3.2 Lokal, städning och rengöring 

50 % (5 st.) hade muntliga rutiner för städning, rengöring och ev. desinfektion av lokaler och 
inredning, varav en var guldsmedsbutiken. 30 % (3 st.) hade skriftliga rutiner för städning, 
rengöring och ev. desinfektion av lokaler och inredning. 20 % (2 st.) saknade rutiner för 
städning, rengöring och ev. desinfektion av lokaler och inredning, vilket motiverades med att 
de var ensamföretagare utan anställda och inte ansåg sig behöva det.  

På frågan om det finns rutiner för rengöring och desinfektion av redskap eller instrument 
(där frågan avser andra redskap än håltagningsinstrument) svarade 70 % (7 st.) muntliga 
rutiner, vilka består i att rengöra och sprita av saxar och liknande verktyg. Tre av dessa gjorde 
detta mellan varje kund. Fyra av dessa gjorde det dagligen eller vid behov. 30 % (3 st.) 
svarade att de inte hade rutiner för desinfektion av redskap eller instrument. En av dessa var 
guldsmedjsbutiken.  

På frågan om rutiner finns för att rengöra instrumentet som används vid håltagning svarade 
40 % (4 st.) nej. Dessa 4 sa att det inte behövdes då engångsmaterial används. 30 % (3 st.) 
svarade ja, mellan varje gång det används desinfekteras det med sprit. 30 % (3 st.) svarade 
ibland desinfekteras instrumentet, men inte regelbundet, här ingick guldsmedsbutiken. 
Svaren illustreras nedan i figur 3. 

 

Figur 3: Svarsfrekvens med avseende på typ av rengöring av håltagningsinstrument. 

30 % (3 st.) angav att behandlingsplatsen rengörs mellan varje kund. 70 % (7 st.) svarade att 
den rengjordes dagligen, eller oftare vid behov, varav en av dessa var guldsmedsbutiken. 
Angående källsortering svarade 70 % (7 st.) att de sorterade ut kartong, metall och plast. 20 
% (2 st.) sorterade ut kartong. 10 % (1 st.) källsorterade inte, detta var guldsmedsbutiken. 80 
% (8 st.) kunde inte svara på frågan om det finns rutiner för kontroll av ventilation. 20 % (2 
st.) hade regelbunden kontroll, vilket fastighetsägaren skötte.  

4.3.3 Hygien 

50 % (5 st.) hade muntliga rutiner för personlig hygien, vilket handlade om handtvätt, 
desinfektion, arbetskläder och användning av förkläde. 50 % (5 st.) hade inga speciella 
rutiner kring personlig hygien, varav en var guldsmedsbutiken. 80 % (8 st.) använde 
ändamålsenliga arbetskläder. Fem av dessa hade även förkläde. 20 % (2 st.) hade sina privata 
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kläder, här ingick guldsmedsbutiken. 80 % (8 st.) använde inte skyddshandskar vid 
öronhåltagning, varav en var guldsmedsbutiken. Dessa motiverade det med att det inte var 
nödvänligt då de inte rörde kassetten som kommer i kontakt med kunden hud. 20 % (2 st.) 
använde skyddshandskar vid öronhåltagning, för verkade säkrare för både kund och 
behandlare. 70 % (7 st.) hade skriftliga rutiner för rengöring och desinfektion av hud som ska 
penetreras. 30 % (3 st.) hade muntliga rutiner för rengöring och desinfektion av hud som ska 
penetreras, varav en av dessa var guldsmedsbutiken. 90 % (9 st.) använde 
desinfektionsservetter till kundens hud innan håltagning. 10 % (1 st.) använde tvål och vatten 
samt klorhexidinsprit.  

På frågan om håltagning utförs på andra ställen än i örsnibben, (exempelvis andra delar av 
örat, näsvingen eller navel) svarade 70 % (7 st.) att de tog hål i övre delen av örat, en av dessa 
var guldsmedsbutiken. Av dessa tog även 4 hål i näsa och 1 i navel. 30 % (3 st.) tog bara hål i 
örsnibben. Svaren illustreras nedan i figur 4. 

 

Figur 4: Svarsfrekvens med avseende på om håltagning utförs på andra ställen än örsnibben. 

80 % (8 st.) utför håltagning på ungdomar under 18 år, men då skulle föräldrarna samtycka, 
genom att skriftligt intyga, ringa eller följa med sitt barn. Av dessa var 6 år lägsta åldersgräns. 
En av de åtta var guldsmedsbutiken. 20 % (2 st.) utför håltagning av ungdomar mellan 15 - 18 
år utan föräldrarnas samtycke. En av dessa hade 6 år som lägsta åldersgräns medan den 
andra inte hade en lägsta åldersgräns. Svaren illustreras nedan i figur 5. 

 

Figur 5: Svarsfrekvens med avseende på krav på åldersgränser vid håltagning. 
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90 % (9 st.) kunde visa datummärkning på förpackningarna där håltagningsörhängen 
förvaras. 10 % (1 st.) kunde inte visa datummärkning. 90 % (9 st.) köpte bara läksmycken och 
smycken från från Blomdahl. 10 % (1 st.) var en frisör som endast köpte smycken från Caflon. 
90 % (9 st.) lämnade skriftlig information till kunden om skötselråd efter håltagning. 10 % (1 
st.) lämnade muntlig information till kunden efter håltagning. 70 % (7 st.) av de tillfrågade 
utför håltagning 1 gång i veckan i genomsnitt. 30 % (3 st.) utför håltagning 2-3 gånger i 
veckan i genomsnitt, varav en var guldsmedsbutiken.  

  

4.4 Egenkontroll på piercingverksamhet i Umeå 

Senaste tillsynen som gjordes på Umeås vid tillfället tre piercingsalonger visade att det fanns 
de rutiner som ska ingå i egenkontrollen, även om det behövdes mer dokumentering och viss 
komplettering i något fall. Det fanns rutiner för rengöring och städning av lokal och 
inredning. Det fanns rutiner för desinfektion och sterilisering av instrument och redskap 
samt rutiner för att desinfektera kundens hud innan ingrepp. När det gäller utbildning och 
kunskap om hygien och miljö var detta varierande då det inte finns någon specifik och 
ändamålsmässig utbildning för piercare. De flesta var självlärda eller hade gått som lärling. 
Rutiner kring personlig hygien fungerade bra, det var standard med tvätt och desinfektion av 
händer samt användande av handskar. Speciella arbetskläder brukades, vissa förvarades 
dock hemma, även om det fanns klädskåp. Det fanns utarbetade skötselråd till kunder och en 
del publicerade även skötselråd på internet. Kunskap om ventilationskontroll var låg, då det 
oftast var fastighetsägarens ansvar. Till piercing användes till stor utsträckning 
engångsmaterial, då ingen autoklav behövdes. De läksmycken som användes var oftast i titan 
eller bioplast. I lokalerna förvarades produkter till försäljning avskilt och piercing skedde i 
avskilt utrymme. Skoförbud var vanligt i lokalerna. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Lokalisering och intervjuer 

De 15 stycken verksamheter som utför håltagning i Umeå lokaliserades genom sökningar på 
internet efter företagens hemsidor. Eftersom man inte kan utgå från att samtliga som utför 
håltagning i Umeå har en hemsida och annonserar om detta på hemsidan innebär det att det 
kan finnas ett bortfall av verksamheter som inte finns med i undersökningen. Av de 15 
stycken verksamheterna var två stycken guldsmedsbutiker och resten frisörer. Endast en 
guldsmedsbutik ville ställa upp på intervju och besök, vilket gör att kunskapen om 
hygienrutiner på den typen av verksamhet baseras på ett enda besök. Detta innebär i sin tur 
att möjligheten att dra slutsatser om guldsmedsbutiker blir mindre. Fler deltagande 
guldsmedsbutiker hade varit bättre för studien, då man kunnat se om det fanns något 
speciellt mönster hos den typen av verksamhet.  

Enkäten som användes till intervjuerna baserades på Umeå kommuns checklista som 
används vid tillsyn av anmälda hygienverksamheter. Anledningen till att utgå från en 
befintlig lista var att kunna identifiera vad som skiljer sig mellan anmälda och icke anmälda 
verksamheter. När intervjuer och besök skulle utföras visade det sig ofta vara svårt att få 
kontakt med verksamhetsutövare, därför intervjuades anställda i högre grad. Detta kan 
innebära att vissa av frågorna hade blivit annorlunda besvarade om verksamhetsutövaren 
hade svarat på frågorna då de har större kunskap om hur verksamheterna drivs. Vissa av 
besöken bokades på telefon innan, men intervjuer skedde även spontant, vilket skulle kunna 
påverka svaren, då det ibland innebar att mindre tid fanns för de intervjuer som inte var 
inbokade. 

5.2 Iakttagelser och intervjusvar 

5.2.1 Dokumentation och kunskap 

Den som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska följa bestämmelserna i miljöbalken 
och upprätta ett egenkontrollprogram för att minska risker och påverkan från verksamheten 
(Socialstyrelsen 2006 B). Vid intervjuerna framkom att många ansåg det överflödigt med 
skriftliga rutiner i verksamheten, antingen för att de hade någon form av muntliga rutiner 
eller för att de var ensamförtagare och därför ansåg dokumentation som överflödig. Det är 
inte ett krav på att icke anmälningspliktiga hygienverksamheter ska ha dokumenterad 
egenkontroll, men i och med att kommunens miljökontor har tillsyn över verksamheterna 
underlättar det om egenkontrollen är dokumenterad vid eventuell tillsyn. Det kan också 
underlätta driften av en verksamhet med flera anställda, om ansvaret är fördelat och 
nedskrivet. Vid jämförelse av de anmälda och icke anmälda verksamheterna i Umeå så 
framkom att det var just dokumentation av egenkontroll som visade sig skilja sig åt.  

Enligt miljöbalkens kunskapskrav har den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
skyldighet att inneha tillräckligt med kunskap om hur människor och miljön påverkas av 
detta och hur påverkan kan minskas (Socialstyrelsen 2006 B). Det visade sig att de flesta av 
personalen ansåg sig ha ganska god kunskap om miljö- och hygienfrågor. Det hade varit 
intressant att fördjupa denna fråga och se vad denna kunskap egentligen bestod i. Det var 
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endast två stycken som svarade att de hade läst det informationsblad som miljökontoret ger 
ut till frisörverksamheter i Umeå, vilket är synd då informationen bör nå ut till fler. 
Anledningen till att så få tagit del av den kan bero på att anställda inte fått den 
vidarebefordrad till sig. Guldsmedsbutiken hade bristande kunskap och utbildning om 
hygien och miljö, vilket skulle kunna bero på att den typen av verksamhet i vanliga fall inte är 
förknippad med hälsorisker. Men i och med att de utför håltagning så bör samma krav ställas 
på liknande typer av verksamheter.  

Alla utom två hade deltagit i endagskurs i öronhåltagning som Blomdahl håller. I och med att 
det är ett privat företag som håller den endagskursen som majoriteten deltagit i, är det svårt 
att få insyn i vad som ingår i kursen och om den ger nog med kunskap om hygien och 
smittorisker. Övriga hade startat med håltagning långt innan det fanns kurser att delta i, och 
var därför självlärda. Även här hade det varit intressant att undersöka om detta kan innebära 
mer risker för hälsan. Trots att risken för blodsmitta är liten med öronhåltagning så kan 
andra infektioner uppkomma, därför är kunskapen viktig. Det är även viktigt att personalen 
har kunskap nog att ge information till kunden om infektionsrisker samt om risken att 
utveckla nickelallergi. Då piercing innebär större hälsorisker på grund av risken för 
blodsmitta är kunskapskravet i hög grad viktigt att kontrollera vid tillsyn. Då det inte finns 
någon officiell utbildning för piercare är de flesta självlärda eller också har de erhållit 
kunskapen genom att vara lärling. Detta kan medföra att kunskapsgraden varierar.  

5.2.2 Lokal, städning och rengöring 

Att ha rutiner för städning och rengöring är nödvänligt för att kunna veta att det utförs 
tillräckligt ofta och på rätt sätt (Socialstyrelsen 2006 B). Vid besöken noterades att samtliga 
golv och ytor såg lättstädade ut i lämpliga material, vilket gör det lättare och mer 
motiverande att hålla rent. Material som försvårar städning, som till exempel textila mattor, 
ska undvikas i en hygienisk verksamhet och detta verkade vara en självklarhet för samtliga 
besökta verksamheter. Vid besöken noterades att de verkar bli vanligare att parallellt med 
frisörverksamheten syssla med försäljning av andra typer av produkter, som till exempel 
inredningssaker. När en salong har ett stort produktsortiment kan möjligheten att städa 
ordentligt försvåras. Att förvara produkter till försäljning i skåp eller bakom glas underlättar 
vid städning. Detta var dock inte vanligt förekommande i de undersökta verksamheterna. 
Guldsmedsbutiken förvarade alla sina produkter bakom glas, vilket troligtvis beror på 
stöldrisken och inte städbarhet. Att ha mycket produkter framme i lokalen kan påverka 
städbarheten negativt och i sin tur leda till att städning inte utförs lika frekvent eller på rätt 
sätt.  

Det är viktigt att städning sker dagligen för att minska risken för smittspridning och annan 
eventuell olägenhet. Detta verkade fungera bra i teorin, då undersökningen visade att 
samtliga verksamheter uppgav att de städade lokalen och viss inredning dagligen. 
Socialstyrelsen rekommenderar att rengöra behandlingsplatsen mellan varje kund 
(Socialstyrelsen 2006 B), något som inte alla gjorde. Dock så rengjordes den aldrig mindre 
frekvent än en gång per dag. Vissa intervjuade motiverade sitt svar med att hud inte 
nödvändigtvis kommer i kontrakt med stolen, och då kan det anses som överflödigt att 
rengöra den mellan varje kund. Rekommendation om rengöring av behandlingsplats kan 
vara viktigt att kontrollera vid annan hygienverksamhet som innebär mer hudkontakt mellan 
kund och behandlingsplats. 
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I en lokal där hygienverksamhet drivs bör luftkvaliteten vara tillfredsställande för att 
ventilera bort bland annat lukt, fukt, olika kemiska ämnen i luften och smittämnen 
(Socialstyrelsen 2006 B). Kunskap om hur ventilationen sköts och kontrolleras var låg hos de 
som intervjuades. Detta skulle kunna bero på att de anställda som intervjuades inte kan 
förväntas ha vetskap om detta, då ventilationen är något som ligger inom chefens 
kunskapsområde. Även hos piercingverksamheterna har det visat sig att kunskapen om 
ventilation varit låg. Det vanligaste är fastighetsägaren har ansvar över detta, utan att 
verksamheterna som hyr lokal behöver ta ansvar över att ventilationen kontrolleras. Det är 
dock av vikt att ventilationen är väl fungerande då luftkvaliteten inte bara påverkar 
arbetsmiljön utan är avgörande för att minska infektionsrisken. Vid besöken noterades att 
luftkvaliteten upplevdes som god vid samtliga verksamheter. 

Instrument som berör intakt hud bör rengöras med hjälp av varmt vatten och diskmedel 
(Socialstyrelsen 2006 B). Undersökningen visade att instrumentet som används vid 
öronhåltagning var i nio av tio fall utrustad med en engångskassett, vilket innebär att själva 
instrumentet inte kommer i kontakt med huden på kunden. Även om så är fallet behövs 
redskap rengöras regelbundet då det används till flera kunder av flera olika i personalen. Av 
alla intervjuade var det bara drygt hälften som rengjorde instrumentet. Ett instrument av 
denna typ kan först rengöras manuellt med hjälp av diskmedel och varmt vatten, för att 
sedan ytdesinfekteras med alkoholer för att avdöda mikroorganismer. Även vid 
piercingsalongerna används till stor del engångsmaterial, något som blir allt vanligare och är 
en positiv utveckling, då sterilitet i högre grad kan garanteras. De instrument och verktyg 
som används i kombination med engångsmaterial vid piercing omfattades av rutiner för 
desinfektion och sterilisering. Enligt Socialstyrelsens handbok (Socialstyrelsen 2006 B) bör 
instrument som används där det är risk för blodsmitta skickas till en sterilcentral, med 
motivation att man då man kringgår kravet på egen autoklav som i sin tur behöver 
funktionstestas regelbundet för att garantera sterilt resultat.  

5.2.3 Hygien 

Den vanligaste hälsoeffekten som uppstår till följd av öronhåltagning är infektioner (Chang 
m.fl. 2011). För att förebygga detta är det viktigt med god handhygien och väl fungerande 
rutiner kring detta. Ingen i undersökningen svarade att de hade skriftliga hygienrutiner. 
Detta skulle kunna bero på att det istället förekom muntliga rutiner, eller att den svarade inte 
visste. En del svarade även att de inte följde speciella rutiner utan agerade efter sunt förnuft. 
Många av frisörerna upplevde att de hade en god handhygien då de ansåg att händerna 
ständigt tvättades i samband med schamponeringar.  

Det är viktigt att händerna tvättas, torkas och desinfekteras innan håltagning sker, samt att 
händer eventuellt spritas av även efter håltagningen skett (Socialstyrelsen 2006 B). Denna 
rutin visade sig fungera bra hos samtliga håltagare och även hos samtliga piercare. En god 
handhygien underlättas av lättillgängliga handfat, antingen i eller i anslutning till 
behandlingsrummet, vilket vid besöken noterade i samtliga fall. Enligt rekommendation bör 
behandlaren inte ha långa naglar, klocka eller smycken på händer då rengöring försvåras och 
bakterier kan tillväxa på ytorna (Socialstyrelsen 2006 B). Denna rekommendation följdes 
dock bara vid en salong, då det vid resten av besöken noterades att personalen använde 
ringar, armband eller armbandsur och inte heller hade kortklippta naglar. Detta skulle kunna 
bero på att man inte har kunskap om hur detta kan påverka rengöringen eller att man helt 
enkelt ställer andra intressen före.  
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Socialstyrelsen rekommenderar att skyddshandskar används för att undvika att smittämnen 
sprids direkt eller indirekt (Socialstyrelsen 2006 B). Vid håltagning kan det vara en fördel att 
använda handskar då det kan finnas risk att blod eller smittoämnen sprids. Vid intervjuerna 
framkom dock att endast 20 % använde skyddshandskar vid öronhåltagning, vilket 
motiverades med att de inte rörde kassetten som kommer i kontakt med kunden hud. Detta 
resultat skilde sig markant från rutiner hos piercare, där det var en självklar rutin att 
använda skyddshandskar. Den stora skillnaden kan bland annat förklaras med att piercing är 
ett ingrepp förenat med risk för blodsmitta. En del av de som inte använde handskar vid 
håltagning motiverade det med att de inte fått den instruktionen vid kursen för håltagning. 
Men för att vara säker på att inte smitta sprids vid ingrepp bör handskar användas, både för 
kundens och personalens skull.  

Det rekommenderas att personal vid hygienverksamhet använder arbetskläder 
(Socialstyrelsen 2006 B). Detta efterlevdes vid 80 % av de tillfrågade, vilka använde 
arbetskläder och ofta i kombination med förkläde. Dessa arbetskläder ger ett civilt intryck 
men används bara på arbetet. Det är dock viktigt att kläderna som används klarar att tvättas 
ofta och vid tillräckligt hög temperatur. De som hade arbetskläder förvarade privata kläder 
åtskilda från behandlingsutrymmet, vilket är en del i åtgärder för god hygien. 

För att undvika infektion i samband med håltagning är det viktigt att desinfektera huden 
innan ingreppet (Socialstyrelsen 2006 B). Detta fungerade bra på samtliga ställen. Trots att 
detta är så pass viktigt så hade bara 70 % skriftliga rutiner för rengöring och desinfektion av 
hud som ska penetreras. Den skriftliga rutinen baserade på instruktionen från 
håltagningskursen. Endast en svarade att både tvål, vatten samt klorhexidinsprit användes 
till rengöring och desinfektion. Andra använde bara en desinfektionsservett utan någon 
annan rengöring innan, vilket förklaras med att detta är instruktionen som ges vid kursen för 
öronhåltagning.  

Sterila örhängen som används för håltagning ska vara datummärkta för att garantera 
steriliteten (Socialstyrelsen 2006 B) och detta efterlevdes i 90 % av fallen. Det är viktigt att 
personalen innan håltagning både kontrollerar att sista datum för användning inte har 
passerat samt kontrollerar att förpackningen är intakt. I det fall där datummärkning inte 
fanns på örhängen kan detta innebära en risk för kunden då sterilitet inte kan garanteras. 

Smycken av ädla metaller kan innehålla och avge nickel (Socialstyrelsen 2006 B) och för att 
inte utveckla nickelallergi bör många vanligt förekommande metaller som används i smycken 
undvikas. Alla utom en svarade att de beställde sina örhängen från Blomdahl. De visade sig 
att smycken från Blomdahl antingen är av bioplast eller av titan, vilket i sin tur är en fördel 
då plast självklart inte innehåller nickel. Titan har dock ett nickelinnehåll, med detta är hårt 
bundet i legeringen, vilket gör både plast och titan till två material som är säkra alternativ ur 
allergisynpunkt.  

Att lämna information till kunden om hälsorisker och skötselråd är viktigt då detta minskar 
risken för komplikationer som infektioner och allergi (Socialstyrelsen 2006 B). Skriftlig 
information om skötselråd lämnades i 90 % av fallen, vilket bestod av ett blad med 
information från Blomdahl där även viss information om nickelallergi ingick. En frisör 
lämnande endast muntlig information efter håltagningen, vilket bland annat bestod i att 
läksmycket kunde bytas ut redan efter 1,5 vecka efter håltagning. Den skriftliga 
informationen angav att vänta hela 6 veckor efter håltagning innan man kunde byta ut 
läksmycket. Vilken av dessa två alternativ som är bättre kan diskuteras, men vikten av att ha 
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skriftlig information kvarstår. Vissa frisörsalonger och piercingsalonger publicerar även 
skötselråd på sin webbsida på internet. Detta är positivt då kunden kan ta del av information 
både innan håltagning för att förbereda sig, samt i efterhand för eftervård. 

Blomdahls instrument för håltagning visade sig användas i 90 % av fallen. Caflon användes 
endast i ett fall. Instrument från Caflon kan innebära större hälsorisk då den inte har kassett 
som byts mellan varje kund. Den verksamhet som använder denna metod, som var en frisör, 
behöver granskas ytterligare vid ett tillsynsbesök för att försäkra sig om att metoden är säker 
för kundens hälsa. Samma verksamhet hade även avvikande rutiner när det gäller skötselråd, 
en obefintlig åldersgräns samt bristfällig datummärkning, vilket kan vara intressant att 
undersöka mer.  

Beroende på var på kroppen ett hål tas kan risk för komplikationer variera (Stim 2003). Det 
var mindre vanligt att ta hål på andra ställen än örat, då bara fyra tog i hål i näsa och en i 
navel. Håltagning i navel kan ske med Blomdahls metod, men då används ett separat 
instrument som endast består av engångsmaterial, vilket kan förklara varför endast en av de 
tillfrågade utförde håltagning i navel. Det råder skilda åsikter om man bör ha 18-årsgräns på 
öronhåltagning och piercing. Det finns inte någon specifik åldersgräns enligt lag i dagsläget. 
Införandet av en åldersgräns skulle kunna leda till att unga utförde håltagning själva hemma 
vilket skulle kunna leda till mer komplikationer. Enligt föräldrabalken är det föräldrarna som 
bestämmer över sina barn tills de uppnått myndighetsålder. Med andra ord skulle detta 
kunna tolkas som att föräldrar bör godkänna om någon under 18 år ska ta hål. Vid 
intervjuerna framkom att samtliga utförde håltagning på barn under 18 år, men då skulle 
oftast föräldrarna samtycka genom att antingen vara på plats eller godkänna det över telefon. 
Alla utom en hade som lägsta åldersgräns 6 år, undantaget var en som inte hade någon 
åldersgräns alls. Risken med allt för små barn som tar hål i öron är infektionsrisken då de 
kan ha svårare att låta bli att röra det nytagna hålet samt risken att fastna med örhänget i 
föremål vid lek och liknande. Frågan om åldersgräns är något som skulle kunna bedömas 
individuellt vid håltagning, men då ställs krav på personal att avgöra om kunden är 
tillräckligt mogen att sköta om sina nytagna hål.  

5.3 Slutsats 

Resultatet visade på 15 stycken som utför håltagning i Umeå. Endast en guldsmedsbutik 
ställde upp på intervju vilket gav mindre möjlighet att dra slutsatser om den typen av 
verksamhet. Anställda svarade i de flesta fall på enkätfrågorna vilket förmodligen gav 
annorlunda resultat än om verksamhetschefer hade svarat, då de har störst kunskap om vilka 
rutiner som finns. Undersökningen var inte heltäckande och gav bara en viss bild av hur det 
ser ut idag. Vissa frågor hade kunnat ställas annorlunda vid intervjuer och följdfrågor kunde 
ha ställts för att få mer utförliga svar.  

Vid undersökningen framkom att håltagning utförs från en till tre gånger i veckan vid varje 
verksamhet. När det utförs så pass frekvent är viktigt att det finns hygieniska förutsättningar 
så att det ska vara säkert för kunder. Lokalerna bedömdes som lämpliga för verksamheten 
och städningen fungerade, trots att muntliga rutiner var vanligast kring städning och 
rengöring. Desinfektion av hud utfördes i samtliga fall innan håltagning, även om skriftliga 
rutiner saknades för detta i vissa fall. Då nästan hälften aldrig rengör instrumentet som 
används till håltagning behövs information om vikten av rengöring. Även kunskapen om 
fördelar med att använda skyddshandskar bör öka. Den största skillnaden mellan 
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egenkontroll vid håltagning och vid piercing var att det fanns dokumenterad egenkontroll vid 
piercare. 

Alla utom en verksamhet tog hål i öron med hjälp av örhängen i en kassett. Undantaget tog 
hål med en metod som inte kan garanteras vara säker ut smittsynpunkt. Denna måste följas 
upp för att undersökas närmare. Det fanns vilja och intresse hos de flesta verksamheter att 
arbeta med säkra och hygieniska metoder. Förutom några undantag så bedöms frisörerna 
och guldsmeden som besöktes ha hygieniska förutsättningar för att utföra en säker 
håltagning. Där det brister kan mer information hjälpa. Jämfört med piercing är 
öronhåltagning inte lika hygieniskt kontrollerad. Men fördelen med dessa öronhåltagare är 
att de är tillgängliga för en större målgrupp än vad piercingsalonger kan vara och därför 
minskar risken att håltagning görs till exempel i hemmet eller under andra osäkra 
förhållanden.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Har personalen utbildning eller kunskap om miljö- eller hygienfrågor? 

 
 

2. Finns något kunskapskrav/utbildningskrav på personer som utför håltagningen? 

 
 

3. Finns rutiner för städning, rengöring och ev. desinfektion av lokaler och inredning? 

 
 

4. Finns rutiner för rengöring och desinfektion av redskap eller instrument? (Frågan avser andra redskap än 
håltagningsinstrumentet) 

 
 

5. Finns rutiner för att rengöra instrumentet som används vid håltagning? 

 
 

6. Hur ofta rengörs behandlingsplatsen? 

 
 

7. Sker källsortering, vilka delar? 

 
 

8. Finns rutiner för kontroll av ventilationen? 
 

9. Finns rutiner för personlig hygien? 
 

10. Används ändamålsenliga arbetskläder? 
 

11. Används skyddshandskar vid öronhåltagning? 
 

12. Finns rutiner för rengöring och desinfektion av hud som ska penetreras? 

 
 

13. Sker desinfektion av kundens hud före håltagningen och vad används? 
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14. Vilka rutiner finns för inköp av t ex läksmycken och andra smycken? 
 

15. Finns datummärkning på förpackningarna där håltagningsörhängen förvaras? 
 

16. Utförs håltagning av ungdomar under 18 år? Med eller utan föräldrars samtycke? 

 
 

17. Lämnas skriftlig information till kunden om skötselråd och hälsorisker? 

 
 

18. Hur frekvent utförs håltagning? 
 

19. Utförs håltagning på andra ställen än i örsnibben, exempelvis andra delar av örat, näsvingen eller navel? 

 
 

 

Iakttagelser vid besök 

1. Är lokal/inredning lätt rengörbara? 
 

2. Är olika typer av behandlingar och/eller försäljning av produkter tillräckligt åtskilda? 

 
 

3. Förvaras produkter för försäljning så att de inte försvårar städningen, t ex i skåp? 

 
 

4. Upplevs luftkvaliteten tillfredsställande? 
 

5. Finns städutrymme med: kallt och varmt vatten, med utslagsvask, med ventilation? 

 
 

6. Finns handfat i eller i nära anslutning till behandlingsrummet? 
 

7. Finns toalett; separat kundtoalett/separat personaltoalett/gemensam toalett? 
 

8. Är toaletterna utrustad med handfat, flytande tvål/engångshanddukar? 
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9. Finns diskbänk eller liknande för rengöring av redskap och instrument? 
 

10. Förvaras arbetskläder och privata kläder åtskilda? 
 

11. Använder personalen ringar, armband eller armbandsur? 

 
 

12. Är personalens naglar kortklippta? 
 

 



 

Bilaga 2 
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