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Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret den 12. januar 2006 i et samarbej-
de mellem Dansk Frisør og Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi. Officielt åbnede 
Centret den 24. august 2006. Finansieringen er kommet fra Københavns Kommune (an-
søgt af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund & Danmarks Frisørmesterforening), Viden-
center for Allergi og selvstændig bevilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.  
 
Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at:  
 

1. udvikle og understøtte processen for et mere miljø- og arbejdsmiljørigtigt frisør- 
og kosmetikerfag  

2. forebygge arbejdsskader specielt hud- og luftvejssygdomme og derved at ned-
sætte risikoen for nedsat arbejdsevne og udstødning fra arbejdsmarkedet 

3. tilvejebringe og formidle viden til aktører, med henblik på at reducere emissio-
nerne til spildevand, luft mv. 

4. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændre-
de arbejdsrutiner 

5. foretage undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundheds-
status 

6. samle eksisterende viden om arbejdsmiljø og miljø i faget 
7. undervise frisører og kosmetikere i ”grønt” frisør og kosmetikerfag. 

 
 

Opfyldelse af formål 
Formål 1-4 er blevet opfyldt gennem telefonrådgivning. I gennemsnit er der blevet behand-
let 4 spørgsmål per uge fordelt over årets 52 uger. Mange spørgsmål kan besvares ved 
grundig videnskabelig gennemgang af kemiske stoffer i frisørprodukter. Rådgivningen er 
blevet varetaget af begge centrets medarbejdere, således at åbningstiden er blevet udvi-
det til fuld tid. 
 
Formål 1. Frisørerne skal kunne købe miljømærkede frisørprodukter. Specielt én produ-
cent har vist interesse i at få sine produkter miljømærkede. Der er afholdt møde med Mil-
jømærkning Danmark, med henblik på udvikling af Svanemærket for frisørsaloner. Den 
hurtigste vej til Svanemærkede saloner, er forhandling af miljømærkede produkter.  
 
Videncentret har arbejdet på at få en lovgivning der beskytter frisører i højere grad end det 
er tilfældet i dag. Denne proces forventes at tage flere år, idet der enten skal implemente-
res et hel nyt direktiv / forordning eller at de professionelle kosmetikbrugere bliver beskyt-
tet i den nuværende lovgivning der tager udgangspunkt i forbrugerbeskyttelse. 
 
Formål 2. For at forebygge sundhedsskader, er der blevet igangsat en løbende undersø-
gelse af handsker til brug i frisørsaloner. Der er eksisterende viden om, at korrekt brug af 
handsker kan forebygge håndeksem blandt frisører.  
 
Formål 3. Videncenter for Frisører holder jævnligt møder med Grøn salon og Energitjene-
sten for at få mere viden om energibesparelse og grønnere miljø som Videncentret kan 
give videre til frisørerne. 
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Formål 4. Med telefonrådgivningen kan frisører og elever få hjælp til forebyggelse og be-
handling af håndeksem. 
  
Formål 5. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse på ca. 1750 københavnske frisø-
rer for at undersøge deres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. Data er blevet indtastet og 
de første statistiske analyser er blevet lavet. En bredere indsats for forebyggelse af ar-
bejdsskader er igangsat ved igangsætning af 2 ph.d.-projekter.  
 
Formål 6. Indsamling af eksisterende viden om frisørers arbejdsmiljø og miljø er blevet 
opfyldt. Videncenter for Frisører samarbejder med Erik Østergaard fra Tryk-analyse, Syd-
dansk Universitet og Arbejdstilsynet, for at optimere udsugningsforholdene i frisørsaloner-
ne.   
 
Formål 7. Undervisning på Tekniske skoler i frisør og kosmetikerfag er blevet opfyldt. Vi-
dencenter for Frisører og Kosmetikere har haft indlæg på fyraftensmøder i Frisørinspirati-
onsgruppen samt været holdt foredrag for frisører og kosmetikere på tekniske skoler i År-
hus, Kolding, Odense, Ålborg og København.  
 
 
Telefonrådgivning 
Ca. 200 henvendelser.  
Spørgsmålene handler fx om:  

• hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer 
• hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan perso-

nen kommer videre i sundhedssystemet 
• frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen 
• kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter 
• industri, skoleelever NGO-er der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at 

skaffe ”sunde farver” 
• advokaten der vil diskutere frisørens retssikkerhed 
• myndigheder der vil have hjælp til høringssvar 
• frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater 
• kan gravide farve hår 
• frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken 
• skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. 

 
 
Handskeprojekt 
Et projekt vedrørende permeabilitet af hårfarver gennem handsker er etableret. Ved sam-
tale med forskellige frisører og ved søgning på Internettet er udvalgte handskeproducenter 
blevet kontaktet med henblik på, om de kunne lave test af deres handskers permeabilitet 
af 23 meget anvendte hårfarver samt blegemiddel. Henvendelserne foregik per brev eller 
e-mail. Firmaerne blev bedt om at vedlægge dokumentation for permeabiliteten af hand-
sker, som kan anvendes i frisørfaget. Der kom kun svar fra et firma som viste sig at have 
dokumentation for permeabiliteten af alle de ønskede ingredienser på nær 7 hårfarvein-
gredienser, som firmaet ikke kunne skaffe. Dette firmas handsker kunne modstå alle de 
testede ingredienser i 8 timer. Handskerne er blevet indkøbt og sendt til frisører som øn-
skede at teste dem for brugbarhed. En frisørsalon oplevede at handsker flækkede over 
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håndryggen ved brug af Elumen hårfarve fra Goldwell. I fremtiden vil firmaerne blive bedt 
om at fremvise testresultater for anvendelse af færdigblandede hårfarveprodukter. 
 
 
Køleskabsmagnet 
Udarbejdelse af køleskabsmagnet med Videncentrets logo. Magneten er sendt ud med 
Frisørforbundets blad Spejlet og er blevet delt ud ved undervisningsmøder.  
 
 
Hjemmeside 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på Dansk Frisør og Kosmetiker For-
bunds hjemmeside www.dfkf.dk. Her kan man læse om telefonlinjen, Videncentrets faglige 
fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem på hænder. 
På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produk-
ter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører et site på 
www.videncenterforallergi.dk 
 
 
Spørgeskemaundersøgelse 
Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersø-
gelse har vist at hårfarvestoffer – ud over i kundens hår – også sætter sig på børster, føn-
tørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før, under og efter 
arbejdet.  
 
Upublicerede forundersøgelser i Københavnske saloner har vist, at flere saloner ikke bru-
ger udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes 
med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisør-
kredse, at handsker genbruges. Derfor er der planlagt en spørgeskemaundersøgelse 
blandt Københavnske frisører. 
 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og 
luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemid-
ler (handsker og udsugning). 
 
Blandt Københavnske frisører og frisørelever ønskes det at bestemme: 
• frisørers udsættelser for vand, shampoo, hårfarve, hårblegning og permanentvæske 
• andelen af frisører som benytter handsker og creme samt frekvensen af bruget 
• andelen som har udsugning tilgængeligt samt andelen der bruger udsugning  
• hyppigheden af luftvejsgener samt de sundhedsmæssige konsekvenser (lægekontakt, 

sygemelding). 
• frekvensen af egne hårfarvninger samt sundhedsmæssige konsekvenser (irritativt- og 

allergisk eksem samt lægekontakt) 
• andelen der rapporterer kontakt allergi overfor shampoo, lotion, deodorant mv. og nik-

kel samt andelen der er blevet udredt hos hudlæge 
• andelen med atopisk eksem  
• andelen med håndeksem samt de sundhedsmæssige konsekvenser (behandling, læ-

gekontakt, sygemeldinger) 
• selvvurderet arbejdsevne samt selvvurderet helbred 
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1700 københavnske frisører, der var medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og 
Danmarks Frisørmesterforening, fik tilsendt et spørgeskema. 
 
Tidsplan for spørgeskemaundersøgelsen 2007: 
Dato Handling 
Januar-februar 2007 Udsendelse af spørgeskema samt en 

rykkerudsendelse 
Marts, april 2007 Udarbejdelse af indtastningsfil i SPSS 

Data Entry og afprøvning af indtastning 
Maj 2007 Indtastning af spørgeskemaer 
Juni  Sammenligning af indtastningsdata.  
August – december 2007 Statistiske analyser 

 

 
 
 
Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 
Ved undervisningsseancer og foredrag har frisører og kosmetikere spurgt efter en folder 
der fortalte om, hvad de kan bruge Centret til samt kontaktdata. Via tilskud fra Ydre Nørre-
bros Miljøpulje blev layoutfasen og tekstfasen af en folder igangsat. Den blev trykt i starten 
af 2007 i 200 eksemplarer. 
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Det grønne dokument 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret, hvad ordet ”grøn” kan betyde i fri-
sørsammenhæng. Der er blevet udarbejdet et baggrundsdokument, hvor risici ved forskel-
lige hårfarve-produkttyper beskrives. Dokumentet kan erhverves ved at kontakte Viden-
centret på telefon 39777303 eller hesos@geh.regionh.dk og kan ses på Frisørforbundets 
hjemmeside på www.dfkf.dk.  
 
 
Direkte kommunikation af resultater til myndigheder 
I 2007 fortog Videncenter for Frisører 5 anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøsty-
relsen. I et tilfælde blev et produkt, der var mistænkt for ikke at opfylde lovgivningen, meldt 
til Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen.  
 
 
Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere 
Undervisning af frisørelever 
Et uddannelsesprogram til frisørelever udarbejdes efter udenlandsk forbillede og integre-
res i frisøruddannelsen. Dette program vil kunne resultere i en betydelig primær forebyg-
gelse, idet 40% af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevti-
den.  
Incidens og årsager til afgang fra branchen 
Dette delprojekt kortlægger forekomsten af hudproblemer blandt fire retrospektive kohorter 
af frisørelever, i alt ca. 1.500 personer. Disse undersøges ved hjælp af spørgeskema og 
tidspunktet for debut af hudproblemer registreres til estimering af incidens, herudover kort-
lægges årsager til afgang fra branchen. 
Prævalens og validering af Arbejdsskadestyrelsens register 
Prævalens, varighed og sværhedsgrad af hudproblemer blandt formodede aktive frisører 
fra hele landet, i alt ca. 8.000 personer. Såfremt der har været hudproblemer, og disse 
ikke er anmeldt kortlægges barrierer for anmeldelse af arbejdsbetingede hudproblemer i 
branchen. Samlet vil de to delprojekter give information til estimering af graden af og årsa-
gen til underrapportering til Arbejdsskadestyrelsen.  
 
Lovgivning for professionel brug af kosmetik 
Videncentret har i året der er gået samarbejdet med Poul Monggaard DFKF og Johan 
Galster fra Københavns Kommune m.h.p. et EU direktiv for professionelt brug af kosmetik. 
Arbejdet fortsætter i 2008.  
 
 
Fondsbevillinger 
200.000 kr. fra Københavns Kommune til brug i 2007 
  
25.000 kr. fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund til brug i 2007 
 
3. mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden til brug i 2008-2010 
  
1.484.424 kr. om året fra Frisøroverenskomst til brug i 2008-2010 
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127.500 kr. fra Branchearbejdsmiljørådet til brug i 2008. 

Videnskabelige publikationer 
Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye ingredient 6-
methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl also called HC Blue no.7, without cross-
sensitivity to PPD. Contact Dermatitis 2007 accepted 
 
Søsted H, Rastogi SC, Thomsen JS. Allergic contact dermatitis from toluene-2,5-diamine 
in a cream dye for eyelashes and eyebrows – Quantitative exposure assessment. Contact 
Dermatitis 2007 Sep;57(3):195-6. 

 
McFadden JP, White IR, Frosch PJ, Søsted H, Johansen JD, Menné T. Hair dye allergy; 
Its incidence is rising, as more and younger people dye their hair BMJ: 2007 Feb 3; 
334(7587):220 

 
Sosted H Allergic Contact Dermatitis to Hair Dye Ingredients. PhD thesis. Forum for Nor-
dic Dermato-Venerology. Supplementum no. 13. vol 12. januar 2007. 
 

Videnskabelige abstrakts til præsentation 
Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers.  
9th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. 2007.  
 
 
Deltagelse i kurser 
Søsted H. Fifth International Course on Occupational Skin and Airway Allergies – Expo-
sure, Risk Assessment, and Prevention. 24-27. September 2007, Schaeffergaarden, Gen-
tofte. 
 
 
Foredrag   
Hansen HS. Oplæg, Videncentrets arbejde for formand og kasserer kursus for afdelings 
for mænd (kvinder) og afdelingskasserer, Højstrupgaard i Helsingør. 16.01.07 
 
Søsted H. “Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients”. Phd-forsvar, Store auditori-
um, Gentofte Hospital. 09.02.07 
 
Søsted H. “Risiko over for allergi frisørfaget” Formidlingsmødet om frisører, helbred og 
arbejdsmiljø. Forskningscenter for arbejdsmiljø, København Ø. 19.03.07 
 
Søsted H. “Risiko over for allergi frisørfaget” Formidlingsmødet om frisører, helbred og 
arbejdsmiljø. Forskningscenter for arbejdsmiljø, Århus C. 28.03.07 
 
Søsted H. “Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients”. For den svenske kontakt-
dermatitis gruppe, Lille auditorium, Gentofte Hospital. 19.04.07(dag) 
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Søsted H. “Bliv medlem af Frisørinspirationsgruppen”. Københavns Miljønetværk, Miljø-
kontrollen, København. 19.04.07 (aften) 
 
Søsted H. ”Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients” Joint PhD student meeting 
Centrum for Allergy Research, Videncenter for Allergi and Videncenter for Duft og Kemika-
lieoverfølsomhed. Karolinska Instituttet, Stockholm. 08.05.07 
 
Hansen HS. ”Hairdressers” Joint Ph.d. student meeting Centrum for Allergy Research, 
Videncenter for Allergi and Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Karolinska 
Instituttet, Stockholm. 08.05.07 
 
Hansen HS. ”Hvad kan kosmetikere bruge Videncenter for Frisører og Kosmetikere til? ” 
For elever og lærer fra CPH West, Frisørskolen. Gentofte 12.06.07 
 
Søsted H. ”Om Videncenter for Frisørers arbejde og resultater”. Nordisk kursus. Holiday 
Club, Tampere, Finland. 30.08.07 
 
Søsted H. Aftenmøde om Videncenter for Frisørers indsats på arbejdsmiljøområdet. 
Odense Tekniske Skole. 07.11.07 
 
Hansen HS. ”Håndeksem og allergi i frisørfaget”, Ålborg Tekniske skole, 12.11.07 
 
Søsted H. Oplæg til strategiarbejde på arbejdsmiljøområdet til Dansk Frisør og Kosmetiker 
Forbunds hovedbestyrelse. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park allé 21, Kø-
benhavn. 14.11.07 (dag) 
 
Søsted H. Aftenmøde ”Håndeksem og allergi i frisørfaget”, om Videncenter for Frisørers 
indsats på arbejdsmiljøområdet. CPH West, Glentevej 61, København. 14.11.07(aften) 
 
Hansen HS. ”Håndeksem og allergi i frisørfaget”, Århus Tekniske skole, 20.11.07 
 
Søsted H ”Hudproblemer blandt københavnske frisører” Dansk Dermatologisk Selskabs 
møde Store auditorium, Gentofte Hospital. 23.11.07 
 
Søsted H. Aftenmøde om Videncenter for Frisørers indsats på arbejdsmiljøområdet. 
Næstved tekniske Skole, Jagtvej 2, Næstved. 28.11.07 
 
Hansen HS. ”Håndeksem og allergi i frisørfaget”, Åbenrå Sprogcenter, 03.12.07 
 
 
Undervisning varetaget af medarbejdere 
Hansen HS. Undervisning af frisører. ”Frisør arbejde og kemiske stoffer i  
frisørprodukter”, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, 2100 Køben-
havn Ø. 26. februar 2007 
 
Søsted H. Undervisning af frisørlærere ”Nyeste forskning vedr. frisører og allergi”. CPH 
West, København NV. 15.05.07 
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Søsted H. Information til afd. lægerne om hårfarveallergi. Dermatologisk afd. Gentofte 
Hospital. 10.09.07 
 
Hansen HS. Undervisning af frisører fra Ghana og ministerium i Ghana, ”Videncentrets 
arbejde og allergi i frisørfaget” Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, 
2100 København Ø. 17. september 2007 
 
 
Diverse møder 
Søsted H. Hansen HS. Møde med Mari-Ann Flyvholm Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
03.01.07 
 
Hansen HS. Telefonmøde med producent af kosmetik produkter til professionelle, Dr. 
Baumann Cosmetic. 06.03.07 
 
Hansen HS. Søsted H. Møde med producent Hairmix, vedr. hårfarver til frisører. 12.03.07 
 
Hansen HS. Søsted H. Møde med producent Cutrin, vedr. hårfarver til frisører. 20.03.07  
 
Hansen HS. Telefonmøde med producent af hårprodukter, PACT. 20.03.07  
 
Søsted H. Hansen HS. Møde om Grøn Salon med Miljøkontrollen i Frisørforbundet. 
16.04.07 
 
Søsted H. Hansen HS. Møde med Anne-Sophie vedr. hårfarvememorandum og miljø-
mærkede produkter, 23.04.07 
 
Søsted H. Hansen HS. Møde med Lasse Kenborg, Københavns Kommune, Kalvebod 
Brygge, Kbh. K. 14.05.07 
 
Søsted H. Hansen HS. Frisør Dojo, Frisørprodukter. Sankt Peder Stræde, København. 
19.06.07 
 
Hansen HS. Frisør produktvurdering og rådgivning, Gentofte, 04.07.07  
 
Hansen HS. Møde med handske importør Medipart, Handsker og dokumentation for gen-
nembrudstid for kemiske stoffer, Gentofte, 04.09.07 
 
Søsted H. Hansen HS. Frisør Zenz. Produkter, Gentofte, 12.09.07 
 
Hansen HS. SOS International a/s, Louise Ahrenskou, Dansk Frisør og Kosmetiker For-
bunds sundhedsordning, Gentofte, 17.12.07 
 
 
Styregruppemøder 
Der er blevet afholdt møde i styregruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere den 
13. juni 2007.   
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Finansiering og forskningsstøtte for 2007 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og Danmarks Frisørmesterforening (DF) 
har via ansøgning fra Bispebjerg Miljøcenter fået støtte fra Københavns Kommune. 
Beløb i 2007     400.000 kr. 
 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF)  
har selvstændig bidraget med: 
Rejseudgifter, hjemmeside, mobiltlf.   100.000 kr. 
Løn     108.700 kr. 
 
Videncenter for Allergi  
har bidraget med: 
IT-support         3.000 kr. 
Adgang til videnskabelig litteratur   100.000 kr. 
Sekretærassistance      30.000 kr. 
Husleje     100.000 kr.  
Overlæger og lektorer    100.000 kr.  
Seniorforsker ½ tid    270.000 kr. 
 
Honorar indtægter for undervisning og mødedeltagelse     9.000 kr. 
 
I 2007 har Videncenter for Frisører og Kosmetikere kostet   1.220.700 kr. 
 
Fremtidig finansiering 
I 2007 fik Videncenter for Frisører og Kosmetikere bevilliget godt 7 mio. kr. til perioden 
2008-2010. Kr. 3 mio. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og 1.484.424 kr. om året fra over-
enskomsten mellem Dansk Frisør Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen.  I 2008 
er der derfor ressourcer til 2 ph.d. projekter omhandlende forebyggelse af håndeksem 
blandt frisørelever, afgang fra frisørfaget og anmeldersystemet.  
 
Medarbejdere 2007 
Heidi Søsted, cand.pharm. ph.d. er ansat som leder af Videncenter for Frisører og Kosme-
tikere ifølge kontrakt mellem Videncenter for Allergi og Dansk Frisør og Kosmetiker For-
bund. 
 
Henriette Seiler Hansen cand. scient. er ansat 20 timer per uge som projektmedarbejder i 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere. 
 
Presse 
Videncenter for Frisører og Kosmetikere v. Heidi Søsted har været citeret eller nævnt i 
følgende medier: 
 
4. januar 2007. Interviewet af TV2 Nyheder vedrørende hårfarver. Sendt kl. 19.00 samt 
løbende på TV2 News 

 
6. februar 2007. Citeret på www.miljoeogsundhed.dk om allergi og hårfarveprodukter. 

 
6. februar 2007. På Politiken netavis. Forsiden. Allergi over for hårfarver breder sig. 
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6. februar 2007. Britt Christensen fra Nordjyske Stiftstidende, vedr. hårfarver og kontaktal-
lergi. 

 
6. Februar 2007. Jyllandsposten. Allergi over for hårfarve breder sig. 

 
7. februar 2007. Politiken 1 sektion, side 3. 

 
8. februar 2007. Nordjyske. www.ditcentrum.dk/blogs/forside 

 
14. februar 2007 omtale om Heidi Søsteds PhD grad i Sjællandske 
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