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UDDANNELSESPLAN 

KOSMETISK TATOVØR 

 
Uddannelsen til Kosmetisk Tatovør er et servicefag, og defineres således: 

En Kosmetisk Tatovør udfører kosmetisk tatovering på bryn, læber, øvre eller nedre øjenlåg, og 

hårbund, eller flere af disse behandlinger - som i både form og farve rekonstruerer, eller 

fremhæver naturlige ansigtstræk, og ikke indebærer dekorationer i form af 

tegn/bogstaver/andre kunstneriske mønstre i ansigtet.  

 

Kosmetisk tatovering adskiller sig væsentligt fra klassisk tatovering på kroppen på grund af den 

tidsbegrænsede holdbarhed, og der arbejdes omhyggeligt på små arealer, med mindre 

mængde af farvestof (pigment) og den ringere dybde i huden, hvori pigmenteringen afsættes. 

1.0  FORMÅL 

At bibringe den uddannelsessøgende professionel kompetence inden for området kosmetisk 

tatovering, hvorved personen kan udøve selvstændigt erhverv som kosmetisk tatovør, under 

opfyldelse af tatoveringslovens krav 

2.0  MÅLGRUPPE OG ADGANGSBETINGELSER 

Før eller indenfor 6 måneder, efter uddannelsens start, skal eleven indenfor uddannelsen til 

Kosmetisk Tatovør, have gennemgået og bestået et lovpligtigt hygiejnekursus i regler fastsat af 

Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse nr. 1651 af 20/12/2019, og have erhvervet sig et 

hygiejnecertifikat. Dette kan erhverves igennem DKF’s samarbejdspartnere, eller anden 

relevant part. 

Indenfor samme frist på de 6 måneder, skal eleven også have gennemgået et lovpligtigt 

fagkursus, der vedrører lovgivning, myndighedskrav og blækkundskab. 

DKF samarbejder med læger fra ”Tatoveringsklinikken” på Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg 

Hospital, som har særlig klinisk erfaring og teoretisk viden på området. Denne undervisning 

indeholder emnerne anatomi, fysiologi, hudsygdomme, infektionssygdomme, medicinske 

komplikationer, lovgivning, myndighedskrav og blækkundskab. 

Dette kursus undervises fysisk, som loven kræver, og der undervises maksimalt 40 deltagere, 

og undervisningen varetages af kvalificerede undervisere med en relevant formel 

uddannelsesmæssig baggrund inden for de enkelte temaer i uddannelsen. 

3.0  MÅL 

På uddannelsen til Kosmetisk Tatovør får eleven et stabilt fundament for fremtidigt arbejde 

med mikropigmentering, gennem teoretisk viden og praktiske færdigheder. Eleven får en 

grundlæggende viden om anatomi, fysiologi, patologi/komplikationer, hygiejne og klinikdrift.  
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Eleven får et indgående kendskab til det udstyr, der bruges til Kosmetisk Tatovering, og 

uddannes til kun at arbejde med dette. Pigmentinstallationen sker i læderhuden, fortrinsvis i 

dennes ydre del, lige under overhuden. Eleven kan uddannes i de grundlæggende typer 

behandlinger: bryn, læber, eyeliner, hårbund og medicinsk pigmentering. Eleven uddannes 

også i kundepsykologi, kundepleje, rådgivning og journalføring. 

4.0  UDDANNELSENS STRUKTUR 

Uddannelsesforløbet indeholder minimum 160 undervisningstimer af 60 minutters 

varighed, hvoraf 110 timer pr. behandling/applikationsområde skal udgøre den 

praktiske del af uddannelsen. Såfremt den kosmetiske tatovør vil kunne udføre 

tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg og læber skal den praktisk del 

af uddannelsen udgøre ca. 440 timer. Uddannelsen skal være gennemført inden for 6 

måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.  

Samtlige timer skal registreres for hver elev og kunne dokumenteres. Uddannelsen  

indeholder de relevante teorier, der understøtter praksis. Eleven vil mellem hver 

undervisningsdel få tildelt hjemmearbejde, både teoretisk og praktisk, da det er vigtigt 

at få trænet og øvet motorikken igennem praktiske øvelser.  

4.1  Antal deltagere 

På den praktiske del af uddannelsesforløbet, kan der maksimalt være 5 deltagere pr. 

underviser og på den teoretiske del, kan der maksimalt være 40 deltagere pr. underviser. 

4.2  Uddannelsens placering 

Uddannelsen af eleven skal foregå hos en uddannelsesudbyder, der er godkendt af DKF, og 

registrerer hos Sikkerhedsstyrelsen. Uddannelsesudbyderen følger de herved nævnte regler og 

krav til uddannelsens afvikling og indhold. 

4.3  Krav til undervisere 

Undervisningen skal varetages af personer med en relevant uddannelse og erfaring som 

kosmetisk tatovør. Undervisningen skal foretages af kvalificerede undervisere med mindst 5 

års fuldtids erhvervserfaring inden for kosmetiske tatovering. Uddannelsens teoretiske fag kan 

arrangeres af en anden uddannelsesudbyder, eller af en ekstern underviser, med relevant 

baggrund og erfaring. 

4.4  Prøver 

Den teoretiske og praktiske del af uddannelsen skal afsluttes med en eksamen i såvel den 

teoretiske som den praktiske del. Eksamen skal sikre, at den kosmetiske tatovør har den 

fornødne faglige og praktiske indsigt og forståelse til at kunne udføre hvervet som kosmetisk 

tatovør. Den teoretiske del af uddannelsen gennemføres ved en 6-timers skriftlig eksamen i 

samtlige emner, der fremgår af uddannelsens indhold. 
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Den praktiske del gennemføres ved en eksamen af 1 dags varighed indeholdende de emner, 

der fremgår af praktisk undervisning. Hvis uddannelsen indeholder flere typer af behandlinger, 

skal der gennemføres en eksamen af 1 dags varighed for hver af behandlingerne/ 

applikationsområderne.  

Uddannelsesudbyderen er ansvarlig for, at eleven har fået de nødvendige kundskaber for at 

kunne aflægge denne prøve. 

5.0  Uddannelsesbevis / Certifikat 

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesudbyderen efter gennemført uddannelse, og skal 

indeholde, at eleven har gennemført og bestået en uddannelse som kosmetisk tatovør, der 

lever op til kravene indenfor lovgivningen. Eksamensbeviset udstedes for hver af 

behandlingerne i enten øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg eller læber eller flere af 

disse. Eksamensbeviset skal indeholde navn på den kosmetiske tatovør, indhold og varighed af 

uddannelsen, dato for gennemførelse af uddannelsen, navn på udbyder af uddannelsen og et 

stempel, der verificerer, at eksamensbeviset er udstedt af uddannelsesstedet. 

6.0  Uddannelsens indhold 
 

Uddannelsen består af både teori og praktik, samt et læsepensum. Undervisningen skal 

indeholde følgende elementer: 

Oversigt over uddannelsens time- og fagfordeling 

Introduktion til uddannelsen 

Uddannelsesstart, samt introduktion til uddannelsesplanen. Basal introduktion til erhvervet og 

fagområdet med alle dets områder (bryn, øjenlåg/eyeliner, læber), fagudtryk og udstyr: 

Elektriske redskaber, der anvendes i undervisningen, skal være tidssvarende og CE-mærket. 

Teoridelen består af: 

Formålet med den teoretiske del af uddannelsen er at gøre den kosmetiske tatovør i stand til 

at vurdere blandt andet mistanke om en hudsygdom, kontraindikationer, helbredsmæssige 

risici ved infektioner og mistanke om allergiske reaktioner over for farver. 

Læringsmålet er, at den kosmetiske tatovør opnår viden, færdigheder og kompetencer om: 

1) kursus om hudens opbygning, herunder anatomi, fysiologi, 

2) hygiejnekursus i regler fastsat af Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse nr. 1651 af 

20/12/2019, 

3) hudsygdomme, infektionssygdomme, medicinske komplikationer, herunder keloiddannelse 

og udvikling af allergisk kontaktdermatitis over for farvestoffer, der placeres i læderhuden, 

4) hudtyper og deres betydning for resultat af kosmetisk tatovering, 

5) lovgivning, myndighedskrav og forbrugerinformation, 

6) grundlæggende teori om kosmetisk tatovering, og 
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7) apparaturlære, produktkendskab, ingrediensteknologi, form- og farvelære og grundig 

kendskab til blækområdet. 

Praktisk undervisning 

Undervisningen tilrettelægges så den sammen med teoridelen udgør en helhed, således at 

eleven stimuleres til læring og opnåelse af erhvervskompetencer, samt målene for 

uddannelsen. Den praktiske undervisning styrker elevens aktive tilegnelse af viden og 

færdigheder. På den praktiske del af uddannelsen kan der maksimalt være 5 deltager pr. 

underviser. 

Praktisk undervisning består af: 

Formålet med den praktiske del af uddannelsen er at sikre, at den kosmetiske tatovør 

anvender en god praksis i forhold til anvendelse af tatoveringsfarver, udstyr og teknikker, og at 

den kosmetiske tatovør på forsvarlig vis er kvalificeret til at udføre kosmetisk tatovering. 

Læringsmålet for den praktiske del er, at den kosmetiske tatovør under supervision og 

vejledning opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende emner: 

1) kursus i tegnelære, herunder optegningsteknik og arbejde på hudsimulerende materiale, 

2) kosmetisk tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg eller læber eller flere af 

behandlingerne, herunder øvelse på live modeller, 

3) behandlingsteknikker som fx hastighed, nålevinkel, valg af nåle og pigmentering, 

4) blækteknologi, 

5) særlige tekniske krav i forhold til farvelægning og farvetoning, 

6) oplæring i kundefortegnelse, herunder krav til indhold, og 

7) oplæring i mundtlig og skriftlig information om potentielle risici ved kosmetisk tatovering. 
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DKF KVALITETSSIKRING OG KRAV TIL UDDANNELSESUDBYDEREN 

DKF 

DKF varetager kvalitetssikring af uddannelsesprogrammerne og DKF udbyder blandt andre et 

godkendt lovpligtigt hygiejnekursus og et lovpligtigt fagkursus, og godkender disse, der kan 

være uddannelsesudbyder, lærer eller teoretisk underviser. 

DKF superviserer de enkelte uddannelsesforløb med ret til at gribe ind i forhold, der ikke lever 

op til god standard, herunder at afbryde forhold, hvor der ikke leves op til acceptabel standard. 

DKF har ret til at inspicere uddannelsesstederne. 

Til god standard hører, at DKFs etiske retningslinjer og regler er overholdt. 

 

Krav til uddannelsesudbyderen 

1. For at uddannelsesudbyderen kan blive godkendt af DKF, skal den kunne opfylde de 

beskrevne lovmæssige krav. Hvis uddannelsesstedet ændrer ejerform, som f.eks. fra personligt 

ejet til et selskab, bevarer uddannelsesstedet sin anciennitet. Godkendelsen følger 

uddannelsesudbyderen, ved ejerskifte bevares anciennitet, men skal til en genvurdering af 

DKF, og overholde de beskrevne lovmæssige krav . Uddannelsesudbyderen skal følge alle 

gældende myndighedskrav. 

Uddannelsen skal være i overensstemmelse med dansk lov og andre relevante myndigheders 

krav. Derudover skal undervisningsstedet opretholde gældende krav til ansøgning om DKF 

skolemedlemskab, herunder hvad angår registrering og tilladelser, samt opfylde DKF’s etiske 

regler. 

2. Hvis der i undervisningen anvendes elektriske redskaber, skal disse være tidssvarende og 

alle være CE mærket. 

3. I undervisningen skal der anvendes professionelt og tidssvarende teoretisk materiale, der er 

udarbejdet i undervisningsstedets regi. 

4. Uddannelsens lærere i praktiske fag skal have mindst fem års erhvervserfaring indenfor 

kosmetisk tatovering på fuldtid. Uddannelsesforløbet på uddannelsesstedet skal altid være 

under fagligt tilsyn og foregå i dertil indrettede lokaler, og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. 

5. Undervisningen skal foregå på en pædagogisk og elevdemokratisk vis. Undervisningen 

består af individuel feedback og supervision. Elevernes faglige og personlige udvikling og 

praktiske kompetencer evalueres løbende ved selvevaluering og i dialog med underviseren. 

6. Eleverne skal som minimum have taget folkeskolens afgangsprøve, samt have sans for form 

og farver. Alle kursister skal desuden have bestået et DKF lovpligtigt hygiejnekursus, og et  
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lovpligtigt fagkursus, indenfor uddannelsen på de maksimalt 6 måneder. Eleven kan optages 

på uddannelsen på baggrund af en skriftlig tilmelding og en personlig samtale. 

C. Guidelines til undervisningen 

1. Kun nye, sterile nåle vil blive brugt til hver procedure. 

2. Undervisere må ikke undervise i brug af nogen mikropigmenteringsanordning, som ikke kan 

steriliseres på en tilfredsstillende måde, dvs. en hvilken som helst del, der kommer i kontakt 

med pigmenter eller hud, skal være steril før brug og disponibel og / eller kan steriliseres efter 

brug. 

3. Undervisningen skal indeholde grundig information omkring klient/kundehistorik. 

Klient/kunde informationsformularer opbevares i minimum fem år. 

 

4. Alle materialer skal håndteres efter producentens gældende standarder, anvisninger og 

procedurer. 

5. De brugte pigmenter bortskaffes efter hver kunde. 

6. Underviseren vil være tilgængelig for postgraduat support via e-mail og/eller telefon i en 

periode på 12 måneder, efter at eleven har opnået certifikat. 

Generelle krav 

1. Uddannelsesstedet må ikke bruge DKF’s varemærke på diplomer eller eksamensbeviser. DKF 

stiller ”Skole godkendt af Dansk Kosmetolog Forening” til rådighed, og til frit brug af det 

godkendte uddannelsessted. 

2. Hvert år skal DKF foretage en kvalitetsvurdering af uddannelsen for at sikre, at uddannelsen 

opfylder de krav som DKF fastsætter.  

3. Den, som driver uddannelsesstedet skal forpligte sig til at gennemføre uddannelsen i 

overensstemmelse med DKF’s krav og etiske regler, samt de lovpligtige regler. Opfyldes 

ovennævnte krav ikke, har uddannelsesstedet ikke længere ret til at være medlem af 

foreningen og skal ekskluderes, hvis medlemmet ikke selv umiddelbart anmoder om en 

udmelding.  

4. Ved hver ændring af uddannelsen, skal DKF informeres.   

5. Studerende på en uddannelse, som er godkendt af DKF kan ikke betragtes som godkendt til 

medlemskab i DKF, hvis fraværet overstiger uddannelsesstedets krav. 


