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Frisører stopper
efter 8,4 år i faget

Frisører vender
engangshandsker

Healthy worker effect
blandt frisørelever

Tanker om 2012
Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører som ikke kan tåle
at være i salonerne eller på frisørskolen. De får åndenød, trykken for brystet, kraftig
hoste eller øjne der konstant løber i vand, men har hverken rhinitis eller astma. Vi har
ikke et tilstrækkeligt udredningstilbud til dem.
-Heidi Søsted, maj 2013
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Videncenter for Frisører og Kosmetikere er en forsknings- og formidlingsenhed på Københavns
Universitetshospital Gentofte, under hud- og allergiafdelingen. Vi har et væsentligt
forskningssamarbejde med Videncenter for Allergi som vi også deler kontormiljø med og modtager
sekretær- og IT-bistand fra. Videncenter for Frisører er selvfinansierende. Centret består af en leder
(forskning, ledelse og økonomi), to ph.d.-studerende.
Formål
Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at
1. forebygge erhvervsbetinget sygdom, specielt hud- og luftvejslidelser blandt frisører og
kosmetikere.
2. fastholde frisører og kosmetikere i faget.
Disse mål skal nås ved at
1. rådgive frisører og frisørelever om forebyggelse og behandling af hud- og luftvejsallergi,
eksem, produktsubstitution, arbejdsrutiner, graviditet, jobskifte.
2. optimere undervisningsprogram til frisørelever vedrørende professionel håndtering af
kosmetik og forebyggelse af håndeksem & luftvejslidelser.
3. foretage- og formidle resultater af videnskabelige undersøgelser indenfor frisør- og
kosmetiker faget.
4. oplyse dermatologer, allergologer, arbejdsmedicinere, Arbejdstilsynet, fagets parter og
andre om frisørfagets sygdomme (kemikalier der anvendes inden for faget) og mulig
forebyggelse af sygdommene.
5. deltage i politiske og videnskabelige processer såvel nationalt som internationalt med
henblik på at forbedre frisørers sundhed.
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Medarbejdere 2011
Heidi Søsted, cand.pharm., ph.d., forskningsleder og økonomisk ansvarlig

Susan Hovmand Lysdal, cand.scient.san.publ., ph.d., seniorforsker
Hvis du måtte få et ønske opfyldt for frisører,
hvad skulle det så være?
Jeg ville ønske for frisørfaget, at et godt
arbejdsmiljø, hvor alle tilgængelige værnemidler
bruges med den største naturlighed, blev en
selvfølgelighed. Ligesom det er i andre fag,
hvor der arbejdes med kemiske stoffer.

Majken Gabriel Hougaard, cand.med. ph.d.-studerende
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Tilknyttede personer
Poul Monggaard, journalist MPA, formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (formand for
styrgruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere)
Jeanne Duus Johansen, professor, dr. med., centerleder, Videncenter for Allergi (vejleder på PhD
projekt)
Mari-Ann Flyvholm, cand.scient., ph.d., seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(vejleder på PhD projekt)
Klaus Ejner Andersen, professor, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Odense
Universitetshospital (vejleder på PhD projekt)
Susanne Schweitz, Sekretær, Videncenter for Allergi
Jens Tranholm Olesen, IT-specialist, Videncenter for Allergi

Foto. Håndeksem og misfarvning af hænder hos 16-årig kvinde
som havde job i frisørsalon, hvor hun skyllede kunders nyfarvede hår.
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Finansiering
I overenskomsten mellem Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Danmarks Organisation for
Frisører og Kosmetikere er beskrevet en 20-øres fond, som ansatte frisører betaler 20–øre til per
arbejdstime.
• 20-øres fonden 840.000 kr.
• Susan Lysdal har modtaget 50.000 Kr. Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond
• Majken Hougaard har modtaget 40.000 kr. Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond
• Heidi Søsted har modtaget 24.000 kr. fra Erhvervsskolernes Forlag for at skrive bogen ’Det
kemiske arbejdsmiljø – Frisør’. Som blev udgivet i 2011.
• Majken Hougaard har modtaget 10.000 Kr. Carl og Ellen Hertz legat
• Majken Hougaard har modtaget 1000 EURO i rejselegat fra European Society of Contact
Dermatitis (ESCD)
Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Hud- og allergi afdelingen på Gentofte Hospital.
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Forekomsten af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra frisørbranchen
Undersøgelsen udføres af cand.scient.san.publ,. Susan Hovmand Lysdal som et ph.d.-studium ved
Københavns Universitet.

Formål:
Det overordnede formål med studiet er at vurdere forekomsten af håndeksem blandt uddannede
frisører og at kortlægge risikofaktorer for håndeksem blandt disse. Derudover at undersøge, om
frisører anmelder deres håndeksem som en erhvervssygdom, hvilke årsager der er til manglende
anmeldelse, og om håndeksem er årsag til det høje frafald fra branchen.
Materiale og metode
En spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i maj 2009 blandt alle, der blev uddannet som frisør i
Danmark mellem 1985 og 2007 (n = 7840). Spørgeskemaet bestod af 147 spørgsmål om bl.a.
håndeksem, brug af handsker, arbejdsvaner og karriereskift. I alt svarede 67,9 % på spørgeskemaet.
Resultater
Hovedresultaterne er følgende:
 44,3 % af frisørerne havde forladt branchen efter et gennemsnitligt karriereforløb på 8,4 år.
 I alt havde 42,3 % af frisørerne haft håndeksem. De tidligere frisører havde en signifikant højere
livstidsprævalens af håndeksem sammenlignet med de nuværende frisører og havde hyppigere
kronisk håndeksem.
 Hos næsten 70 % af frisørerne debuterede håndeksemet i deres læretid.
 De hyppigste helbredsårsager til at forlade faget blandt de tidligere frisører var muskel- og
ledsmerter (41,9 %) og håndeksem (23,1 %). Men blandt de tidligere frisører, der havde haft
håndeksem, var håndeksem den hyppigste årsag til at forlade faget (45,5 %).
 De fleste af frisørerne mente, at deres håndeksem var forårsaget af deres arbejde (85 %), men
alligevel havde kun 20,7 % anmeldt deres håndeksem som en arbejdsskade.
 De hyppigste årsager til manglende anmeldelse var ’Jeg troede det ville gå over igen’ (40,4 %) og
’Min læge gjorde mig ikke opmærksom på muligheden’ (26,6 %).
 Størstedelen af alle de nuværende frisører (86,6 %) havde vådt arbejde i 2 timer eller mere dagligt.
 Frisørerne brugte hyppigt handsker til hårfarvning (>93 %), men kun 10 % brugte handsker til
hårvask.
Samarbejdspartnere
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisørmesterforening, Københavns Kommune,
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Frisørfagets Fællesudvalg, Videncenter for Allergi,
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Dermatologisk Afdeling på Odense
Universitetshospital.
Vejledere
Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted, Klaus Ejner Andersen, Mari-Ann Flyvholm.
Ph.d.-afhandling blev forsvaret 13. april 2012.
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Optimering af udredning for astma og luftvejssymptomer over for persulfater
Projektet gennemføres af cand.med., ph.d.-stud. (indskrevet på Kbh´s Uni 2012) Majken Hougaard
Frisører er via deres arbejde dagligt udsat for mange kemiske stoffer, og har som følge heraf høj
forekomst af arbejdsbetingede hud- og luftvejssygdomme så som håndeksem, astma og allergi. Tal
fra arbejds-skadestyrelsen viser, at frisørerhvervet er blandt de 5 erhvervsgrupper, der hyppigst bliver
ramt af arbejdsbetinget astma og arbejdsbetinget høfeber (også kaldet rhinitis).
Formål med ph.d. projektet er
- at kortlægge omfanget af arbejdsbetingede hud- og luftvejssymptomer blandt danske
frisørelever
- undersøge effekten af filaggrinmutationer og rygning på udviklingen af luftvejssymptomer og
håndeksem blandt frisørelever
- at etablere en eksponeringsmodel i form af en specifik inhalationstest med persulfater til
diagnosticering af persulfatudløst arbejdsbetinget astma og/eller rhinoconjunctivitis
- at forbedre diagnosticeringen af arbejdsbetinget astma og rhinitis forårsaget af blegemidler
Allergiske sygdomme hos danske frisørelever – miljømæssige og medfødte faktorers
betydning
I denne del af ph.d.- studiet søges belyst om tegn på arbejdsbetingede allergisk sygdomme findes
allerede tidligt i erhvervet som frisør, altså hos frisørelever, og om der eksisterer medfødte og
miljømæssige faktorer, der giver den enkelte frisørelev en større risiko for at udvikle disse sygdomme.
Opsætning af eksponeringstest til påvisning af arbejdsbetingede luftvejssygdomme
På nuværende tidspunkt eksisterer der i Danmark ikke en metode til sikker påvisning af
arbejdsbetinget allergiske luftvejssygdomme. Såkaldte eksponeringskamre har i mange år været brugt
i vore nabolande, og anses for værende ”Golden Standard” til påvisning af arbejdsbetingede
luftvejsygdomme. Ved at etablere det første danske eksponeringskammer på Gentofte Hospital, vil vi
optimere påvisningen af astma forårsaget af kemikalier herunder i frisørfaget. I det aktuelle projekt
skal eksponeringskammeret benyttes til at udvikle en metode til at undersøge sammenhængen
mellem indånding af støv og dampe fra hårblegemidler og udvikling af astma.
Eksponeringskammeret skal på længere sigt benyttes til undersøgelse af flere kemiske stoffers evne
til at fremkalde arbejdsbetingede luftvejssygdomme, både hos frisører og i andre faggrupper.
Samarbejdspartnere
Holger Mosbech; Per Skov RefLab; DFKF; DOKF; frisørskolerne i Danmark; Lars Andersen DTU.
Vejledere
Heidi Søsted, Jeanne Duus Johansen, Claus Zachariae; Lone Winther
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Telefonrådgivning
I Videncenter for Frisører og Kosmetikere er der telefonrådgivning for frisører. Der blev besvaret 155
henvendelser i 2012. Henvendelserne besvares af alle centrets medarbejdere.
Henvendelserne handler om:
1 Hvordan sikrer jeg mig som gravid frisør?
2 Hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer (PPD, toluene-2,5-diamine etc.).
3 Hvad frisøren skal gøre ved sit håndeksem eller luftvejsproblemer.
4 Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet.
5 Frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen.
6 Kosmetikeren der gerne vil anvende den sundeste bryn- vippefarve.
7 Frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater.
8 Kan min gravide kunde få farvet hår?
9 Skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi.
10 Frisør der har kunde med potentiel hårfarvereaktion.
11 Myndigheder, politikere og pressen.
12 Industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden
for at skaffe ”sunde farver”.
Også i 2012 har det været muligt for frisørmestre at benytte telefonrådgivningen. Fire mestre har
betalt for denne ydelse.
Alle henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per e-mail registreres, således at ansatte i
Videncenter for Frisører og Kosmetikere kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig
ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene.

Gennemgang af ingrediensliste på frisørprodukt
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Handsker
Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer, der anvendes til farvning, permanent og blegning
i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende
engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer for at
yde beskyttelse. Kriterierne for, hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er
udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluene-2,5-diamine fra hårfarver er
omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl
monothioglycolate fra permanentvæske er også med.
Ud over gennemgang af laboratorietests samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med
saloner, der tester handskerne. Kriterierne er udarbejdet på baggrund af videnskabelig litteratur
omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer inden for frisørfaget.
Dokumentet vil løbende blive opdateret.

Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test.
Nitrile accelerator free gloves fra Abena, som kan rekvireres på telefon 74 31 18 18.

Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test.
X-Soft ACF Nitril pulverfri fra Salonsupport.dk, som kan rekvireres på telefon 36 16 16 09.
De der anvender de anbefalede handsker har ikke klaget over reaktioner overfor handskerne, nogle
frisører har stadig problemer med at anvende handskerne til Elumen. Der er fortsat ikke noget
handskeforslag til brug af Elumen hårfarver.
Det grønne dokument
Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret, hvad ordet ”grøn” kan betyde i
frisørsammenhæng. I dokumentet beskrives risici ved forskellige hårfarver.
Dokumentet opdateres løbende og kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon 39 77 73 03
eller heidi.soested@regionh.dk og kan ses på Videncenter for Frisørers hjemmeside på
www.videncenterforfrisører.dk.
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Svanemærkede frisørsaloner
Videncenter for Frisører og Kosmetikere har en vision om at få svanemærkede frisørsaloner. Nordisk
Ministerråd er kernen bag det officielle nordiske svanemærke, som gennem fagpersoners rådgivning
og konsensus sammen med industrien udpeger kriterier, der omfatter de 20 % bedste af et bestemt
marked mht. miljø og i et vist omfang sundhed. Der findes svanemærkekriterier for shampoo, balsam,
voks, cremer osv.
Videncenter for Frisører og Kosmetikere mener, det kan lade sig gøre at opstille et kriteriesæt for
frisørsaloner. Der findes allerede svanemærkede frisørserier med shampoo, conditioner, kure og
styling produkter på markedet. Flere produkter vil gøre det nemmere at få en god konkurrence mellem
producenterne, så produkterne kan blive forbedret.
Hvis visionen nås, vil frisørerne kunne arbejde på steder, hvor de i mindre grad udsættes for miljø- og
sundhedsskadelige stoffer sammenlignet med andre saloner. For kundernes vedkommende vil graden
af vildledning blive nedsat betydeligt, fordi der ligger en stor faglighed bag mærkningsordningen,
samtidig med at der ville foregå officielle tilsyn med salonerne.

Lovgivning for professionel brug af kosmetik
Frisører bruger typisk en del kosmetiske produkter i deres arbejde, det være sig hårfarve, blegning,
permanent og stylingprodukter. For kosmetikerne er der tale om lim til kunstige negle, neglelak og
cremer. Disse produkter er lovgivet efter samme regler som kosmetik til forbrugere, uden at der tages
højde for, at frisører og kosmetikere har hyppigere kontakt med produkterne. Videncentret har i året,
der er gået, været til møde i den sociale dialog og bedt om en redegørelse fra Europa-Kommissionen,
om, hvor lovgivning om professionel brug af kosmetik er placeret. Videncenter for Frisører og
Kosmetikere arbejder sammen med den sociale dialog på en europæisk aftale mellem mestre og
ansatte vedr. bl.a. kemiske produkter og handskekvalitet.

www.vffk.dk
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Forespørgsler til Miljøstyrelsen
I 2012 foretog Videncenter for Frisører og Kosmetikere 5 anmeldelser / opfølgninger på anmeldelser
af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen vedr. overholdelse af Kosmetikbekendtgørelsen.
1) Hårrelaxeren Kerat-in anmeldes, da en frisør klager over træthed, hovedpine og
luftvejssymptomer, når produktet anvendes i salonen. Frisøren oplyser, at kundens hår skal
glattes med glattejern, imens produktet sidder i, og at dette tager 2-3 timer. I denne periode
står frisøren tæt på kunden og arbejder, og får alle dampene fra glattejern/hår i ansigtet.
Frisøren beskriver, at selvom de har udsugningen tændt og laver gennemtræk under
behandlingen, lugter det ganske forfærdeligt. Videncentret har en bekymring for, om
koncentration af stoffet behentrimonium chloride er for høj.
Svar: Kemikalieinspektionen melder tilbage, at produktet desværre ikke kan vurderes, da det angivne
firma ikke længere forhandler produktet.
2) Øjenvippeproduktet NeuLash anmeldes til Miljøstyrelsen, fordi produktets ingrediensliste ikke
er angivet korrekt (den er på svensk). Derudover har Videncenter for Frisører visse
bekymringer over stoffet isopropyl cloprostenate, der er den aktive ingrediens. Stoffet får
øjenvipperne til at blive mørkere, fyldigere og længere – og Videncentret vil gerne vide, om et
sådant produkt kan sælges som kosmetik eller skal klassificeres som et lægemiddel.
Svar: Miljøstyrelsen har bedt Lægemiddelstyrelsen, om et svar på sidstnævnte. Dette svar blev ikke
afgivet i 2012. Den 2. april 2013 afgav Miljøstyrelsen følgende afgørelse om NeuLash:
Kemikalieinspektionen har nu afsluttet sin behandling af indberetningerne om Neulash. Produktet
NeuLash på det danske marked er nu reformuleret og indeholder ikke længere isopropyl cloprostenate
eller andre prostaglandiner. Det reformulerede produkt er blevet markedsført i Danmark siden 21.
november 2012.iljøstyrelsens Kemikalieinspektion har ikke haft bemærkninger til andre indholdsstoffer
i produktet. Kemikalieinspektionen har vejledt omkring brug af korrekte INCI-betegnelser
på deklarationen.
3) Videncenter for Frisører spørger Miljøstyrelsen om den hjemmeside, hvor hårfarven Organic
Color System sælges: http://www.organiccolorsystems.com/salon-products/organic-colorsystems/er omfattet af den europæiske kosmetiklovgivning? Og hvis den er, om den er i
overensstemmelse med lovgivningen? Sætningen: “As the most natural,
organic, vegan and cruelty-free line worldwide, this revolutionary haircolor minimizes the use of
questionable ingredients while maximizing its overall performance” efterlader et indtryk af, at
produktet er det mest vegetariske på verdensmarkedet. På produktets ingrediensliste er det
ekstremt allergifremkaldende kemisk fremstillede hårfarvestof p-phenylenediamine.
Svar: Miljøstyrelsen svarer den 9.10.12: Hjemmesiden er kun omfattet af den europæiske kosmetiklovgivning, hvis det er et europæisk virksomhed. Jeg kan se på hjemmesiden, at virksomheden er
amerikansk, dvs. den er ikke omfattet af den europæiske kosmetik-lovgivning.
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4) Sikkerhed af blegemiddel. Videncenter for Frisører har i 2012 rykket for en sag, som centret
anmeldte i 2010. Det drejer sig om et hårblegningsmiddel Schwarzkopf Blonde L1++ Extreme
Strong Blondering. Videncenter for Frisører beder Miljøstyrelsen tage stilling til: Om forbrugere
kan få ætsningsskader ved normal anvendelse af produktet samt om brugere kan få
ætsningsskader ved udfærdigelse af overfølsomhedstest. Endvidere ønsker Videncenter for
Frisører en opinion fra den videnskabelige komite vedr. sikkerheden af persulfater (også
sammen med hydrogen peroxide) i kosmetiske produkter. Videncentret henviser til, at de
ætsningsskader, der er registreret inden for de seneste 21 år, er så alvorlige, at sikkerheden af
brug af persulfater bør undersøges. Videncenter for Frisører beder Miljøstyrelsen om at
formidle henvendelsen til rette instans i Europa-Kommissionen (7. juli 2010). I slutningen af
2012 afventer Miljøstyrelsen stadig en rapport fra Frankrig vedrørende sagen.
Svar 25. april 2013: Frankrig oplyser, at de har lavet en kort gennemgang af emnet, og at de sager de
finder med afblegningsskader, primært er sager, hvor håret er blevet pakket ind i folie eller hvor
frisøren har anvendt føntørrer. Altså sager, hvor der er tale om forkert brug af produkterne. Mere
præcist konkluderer de, at bekymringen omkring disse skader snarere skyldes frisørernes praksis end
selve stoffet. Kommissionen vil ikke anmode SCCS om en opinion på den baggrund.
Miljøstyrelsen har besluttet, at den heller ikke vil gøre mere nu. Den beslutning er truffet baseret
på den viden, som vi har på nuværende tidspunkt, på at Miljøstyrelsen heldigvis sjældent ser disse
skader, på at kun Frankrig meldte tilbage under PEMSAC rundspørgen, og på at Miljøstyrelsen ikke
har modtaget nye sager siden Videncenter for Frisører indberettede i sommeren 2010. Miljøstyrelsen
har råd om afblegning: Midler til at afblege hår indeholder typisk hydrogenperoxid og
ammoniumpersulfater, der blandes sammen. Der er tale om meget stærke blegemidler, og det er
utrolig vigtigt, at blandingsforholdet er korrekt, ellers kan blandingen være stærkt ætsende for
hovedbunden. Det er eksempler på, at unge piger, der har fået bleget hår, har fået meget slemme
ætsninger i hovedbunden, som efterfølgende har krævet plastickirurgiske behandlinger, fordi dele af
hovedbunden var ætset væk. Det skal understreges, at det er uhyre sjældent, at der sker så alvorlige
uheld, men det er vigtigt at huske på, at der er tale om meget stærke kemikalier, der anvendes til at
blege hår.
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5) Videncenter for Frisører, er af en frisør blevet gjort opmærksom på hårfarven Subtil Green,
der forhandles af Robert Frisørartikler. Videncenter for frisører beder kemikalieinspektionen
vurdere om produktets ingrediensliste overholder kosmetikbekendtgørelsen, idet produktet er
mærket "+/-" navne på hårfarveingredienser. Endvidere ønskes vurderet om anprisningerne på
produktet overholder bekendtgørelsen med henblik på: ”indeholder ikke resorcinol og PPD”.
Indholdsfortegnelsen angiver at produktet indeholder stoffer, hvor både resorcinol og pphenylenediamine indgår.
Svar: Miljøstyrelsens tilbagemelding på indberetningen af hårfarven Subtil Green fra Roberts
Frisørartikler.Kemikalieinspektionen har den 2. januar 2012 indskærpet overfor virksomheden, at
nedennævnte forhold skal bringes i orden, da det er ulovligt at markedsføre kosmetiske produkter,
som ikke er mærket korrekt, jf. kosmetikbekendtgørelsen.
a. Både beholder og yderemballage skal være mærket med de obligatoriske advarselstekster.
Teksten skal være på dansk.
b. Det er ikke tilladt at anvende "kan indeholde" eller symbolet "+/-" i indholdsdeklarationen for
hårfarver.

Foto af ingrediensliste på hårfarven Subtil Green

Forespørgsler til Arbejdstilsynet
Produktet Kerat-in blev også fremlagt for Arbejdstilsynet for at få vurderet, om det var sikkert at
arbejde med for frisører. Arbejdstilsynet oplyser, at de ikke kan vurdere, hvorvidt det konkrete produkt
er sikkert at arbejde med. Arbejdstilsynet kan derimod oplyse om de regler, der gælder, hvis en
arbejdsproces udvikler sundhedsskadelig eller anden generende luftforurening.
Underretning til Arbejdstilsynet om klage over saloner
1 underretning til Arbejdstilsynet ang. manglende udluftning i en salon.
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Frisørinspirationsgruppen
Frisørinspirationsgruppen er en gratis mailservice til alle interesserede. Maillisten anvendes hvis der
er en nyhed fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere, det kan være forskning (fx Susan Lysdals
ph.d.-forsvar og -afhandling) eller udsendelse af årsrapport. I 2012 modtag 68 personer nyhedsbrevet.
Tilmeldelse til gruppen sker ved at sende en e-mail til heidi.soested@regionh.dk med emnefeltet:
’Tilmeldelse til frisørinspirationsgruppen’. Mailservicen kan til enhver tid afmeldes.
Emner i 2012:
1) Advarsel mod Acid Black 1 og Acid Orange 7
2) PPD er anvendt selvmordsmiddel i Marocco
3) Undgå midlertidige sorte tatoveringer
Høringssvar
1) Miljøstyrelsen har den 10.12.2012 oprettet en faglig høring af 10 stoffer ”Survey of parabens”
Videncenter for frisører og Kosmetikere afgav høringssvar.
Frisører og kosmetikere har en potentiel arbejdsbetinget udsættelse for parabener gennem de
produkter der anvendes til behandling af kunder. De produkter frisører anvender på arbejdet er
omfattet af kosmetikbekendtgørelsen og fx shampoo kan derfor indeholde parabener.
Kun 10% af adspurgte frisører har handsker på ved hårvask. Tabel 3 i artikel Lysdal, S et al. 2011, der
også viser, at en frisør foretager gennemsnitlig 26 hårvaske på en uge. Andre hårprodukter og
produkter der anvendes af kosmetikere kan også indeholde parabener. Videncenter for Frisører vil
gerne gøre opmærksom på at frisører og kosmetikere har en endnu større udsættelse for parabener
sammenlignet med forbrugere, i det de udover deres private forbrug potentielt har en massiv
udsættelse når de er på arbejde.
2) Videncenter for Frisører har kommenteret på et projekt vedrørende hårfarvers allergipotens.
Rapporten blev publiceret af Miljøstyrelsen i 2013.
3) Videncenter for Frisører har løbende kommenteret på videnskabeligt baggrundsdokument til
SafeHair. EU Kommissionen.
Styregruppemøde
Den 9. marts 2012 blev afholdt et styregruppemøde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere:
Deltagere: Poul Monggaard (formand DFKF, formand for Videncenter for Frisører og Kosmetikere)
Claus Zachariae (ledende overlæge hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital), Jeanne Duus
Johansen (leder af Videncenter for Allergi), Connie Mikkelsen (formand for DOFK), John Petersen
(direktør DOFK), Heidi Søsted (Leder af Videncenter for Frisører, mødeleder), Susan Lysdal (forsker i
Videncenter for Frisører), Mette Stensgård (næstformand DFKF), Jens Prebensen (konsulent DOFK).
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Ph.d.-afhandling
Lysdal S. Occupational hand eczema and its career consequences among trained hairdressers: a
register based questionnaire study. PhD Thesis, forsvaret 13.0.4.12.

Videnskabelige publikationer af medarbejdere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere
Hougaard MG, Menné T, Søsted H. Occupational eczema and asthma in a hairdresser caused by
hair-bleaching products. Dermatitis. 2012 Nov-Dec;23(6):284-7.
Lysdal SH, Johansen JD, Flyvholm MA, Søsted H. A quantification of occupational skin exposures and
the use of protective gloves among hairdressers in Denmark. Contact Dermatitis. 2012 Jun;66(6):32334.
Thyssen JP, Søsted H, Uter W, Schnuch A, Giménez-Arnau AM, Vigan M, Rustemeyer T, Granum B,
McFadden J, White JM, White IR, Goossens A, Menné T, Lidén C, Johansen JD. Self-testing for
contact sensitization to hair dyes-scientific considerations and clinical concerns of an industry-led
screening programme. Contact Dermatitis. 2012 Jun;66(6):300-11.
Bregnhøj A, Menné T, Johansen JD, Søsted H. Prevention of hand eczema among Danish
hairdressing apprentices – an intervention study. Occup Environ Med. 2012 May;69(5):310-6.
Review
Søsted H. Reviewet 5 videnskabelige artikler for det internationale tidsskrift Contact Dermatitis
Videnskabelige postere
Bregnhøj A., Søsted H, Johansen JD, Menné T. Prevention of hand eczema among Danish
hairdressing apprentices. Contact Dermatitis. Vol 66. suppl. 2. June 2012, P12.
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Foredrag
Søsted H. Oplæg til informationsdagen Frisørernes Kemiske Arbejdsmiljø ”Forebyggelse af
erhvervsmæssig håndeksem blandt danske frisørelever”. Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100
København Ø. 12.11.12
Lysdal S. Oplæg til informationsdagen Frisørernes Kemiske Arbejdsmiljø ”Arbejdsbetinget håndeksem
og dets konsekvenser blandt uddannede frisører”. Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100
København Ø. 12.11.12
Søsted H. Oplæg på Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference ”arbejdsbetingede hudlidelser hos
frisører” samt paneldiskussion. Park Inn, Engvej 171, 2300 København S. 31.10.12
Søsted H. Oplæg for frisørelever om Videncenter for Frisørers arbejde og resultater. Elevtræf
arrangeret af DFKF, LO-skolen, Helsingør.13.10.12
Hougaard M. “Occupational asthma in a hairdresser caused by persulfate salts” 11th congress of
European Society of Contact Dermatitis, Malmø. 15.06.12
Lysdal SH. “Occupational skin exposure and use of protective gloves among hairdressers”. 11th
congress of European Society of Contact Dermatitis, Malmø. 15.06.12
Søsted H. “Prevention of hand eczema among hairdressers”. 11th congress of European Society of
Contact Dermatitis, Malmø. 14.06.12
Søsted H. “Prevention of occupational hand eczema among Danish hairdressing apprentices”.
Presented at Ph.d. dag Gentofte Hospital. Dermato-allergologisk afd. 01.06.12
Søsted H., Lysdal S. Indlæg ved Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds frisørtourné 2012, Tradium,
Vester Allé 26, Randers. 11.01.12
Søsted H., Lysdal S. Indlæg ved Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds frisørtourné 2012,
Hansenberg, Skovvangen 28, Kolding. 10.01.12
Taler
Søsted H. 26.04.12. Tale i EU Kommissionen ved underskrivning af regler EU regler om frisørers
arbejdsmiljø. “Prevention of occupational hand eczema among Danish hairdressing apprentices”.
Presented at Health and Safety in Hairdressing. Social dialog. European Commission. Bruxelles.
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Abstracts til præsentation
Søsted H. “Prevention of hand eczema among hairdressers”. Contact Dermatitis. Vol 66. suppl. 2.
June 2012, FS7.04.
Hougaard M, Menné T, Søsted H “Occupational asthma in a hairdresser caused by persulfate salts”.
Contact Dermatitis. Vol 66. suppl. 2. June 2012, FC1.04.
Lysdal SH, Johansen JD, Flyvholm M-A, Søsted H. “Occupational skin exposure and use of protective
gloves among hairdressers”. Contact Dermatitis. Vol 66. suppl. 2. June 2012, FC3.09.
Bregnhøj A., Søsted H, Johansen JD, Menné T. Prevention of hand eczema among Danish
hairdressing apprentices”. Contact Dermatitis. Vol 66. suppl. 2. June 2012, P12.
Andre ikke peer-rewievede videnskabelige artikler
Lysdal S. Forekomst og konsekvenser af håndeksem hos frisører – resumé af et ph.d.-projekt. Miljø
og sundhed, september 2012.
Undervisning foretaget af medarbejdere
Søsted H. Undervisning af frisørskolelærere i ”Forebyggelse af hud-og luftvejslidelser” på EUC
Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved. 17.12.12
Søsted H. Undervisning af Skandinaviske frisører til EU projekt sustainable development in
hairdressing. Forebyggelse af hudsygdomme i frisørfaget. CPH West, Glentevej 61, 2400 København
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Søsted H. Undervisning af frisørskoleelever. 3½ time. Forebyggelse af hudsygdomme.
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Hougaard M. “Validation of specific inhalation challenge in the diagnostics of occupational asthma
caused by persulfate salts” til journalclub Hud- og allergi afdelingen, Gentofte Hospital. 24.08.12
Hougaard M. “Validation of specific inhalation challenge in the diagnostics of occupational asthma
caused by persulfate salts” på Videncentrene, hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital. 16.05.12
Kurser
Hougaard M. Spørgeskemakursus hos Enalyzer, København. 19.12.12
Hougaard M. Kursus “Introductory course on the Biology of the Skin”, Cambridge, England. 3.-7.12.12.
Søsted H. Forhandlingsteknik på MBA-niveau, Confex, Hotel Scandic
Sydhavnen, København.28.-29.11.12
Hougaard M. Ph.d.-kursus på KU ’Responsible Conduct of research’. 3.-4.09.12
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Studiebesøg
Hougaard M. Studiebesøg hos Xavier Munoz, Hospital general Vall d´Hebron Laboratorio de Prubas
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Hougaard M. Se eksponeringskammer på Karolinska Sygehus, v. Carola Lidén, Sverige. 19.04.12
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Hougaard M Forskningens dag, Gentofte Hospital. 29.11.12
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i EU. EU Kommissionen. Corinthia Hotel, St Julians. Malta. 24-25.09.12.
Hougaard M. Eksponeringskammermøde med projektgruppen (ingeniør Brian Kristensen, Holger
Mosbech, arkitekt Hanne Møller Sørensen, Lone Winther), Gentofte Hospital. 14.08.12
Hougaard M. Ph.d. dag på Gentofte Hospital. Arrangeret af Gentofte Hospital. 02.06.12
Søsted H., Hougaard M. Møde med Marie Frederiksen, DBI, ved. Opsamling af persulfater fra luft,
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Søsted H. har stået for tilrettelæggelsen af videnskabelige torsdagsmøder og afdelingsmøder i
samarbejde med lederne af Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft og –
kemikalieoverfølsomhed, hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital.
Søsted H har deltaget i afsnitledelsesmøder på hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital.
Medlemskaber af Videnskabelige netværk
Søsted H. Member of board in European Prevention of Occupational Skin diseases (EPOS).
Søsted H. Lysdal S, Hougaard M. Member of European Society of Contact Dermatitis (ESCD).
Søsted H. Member of European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).
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Hougaard M. Medlem af Foreningen af Yngre Dermatologer (FYD)
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Hjemmeside
Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fire domæner som alle fører samme sted hen.
www.vffk.dk
www.videncenterfrisorer.dk
www.videncenterforfrisører.dk
www.videncenterfrisører.dk
Her lægges nyheder, de hyppigste spørgsmål fra telefonlinjen, samt gode råd og dokumenter vedr.
forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På hjemmesiden er et lydinterview med centrets
medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem.
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