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Farligt frisørarbejde

Det døjer din
frisør med
Smerter i muskler
og led:
Fire ud af 10 af de frisører,
der stopper, siger, det til
dels skyldes smerter i
kroppen på grund af ubekvemme arbejdsstillinger,
der giver smerter i
skuldre, hænder, underarme og albuer.

Håndeksem:
Knap hver femte frisør
går fra arbejde med revner, blærer, store sår og
tør hud på hænderne –
enten fordi de har våde
eller fugtige hænder en
meget stor del af dagen,
eller fordi de er allergiske
over for et eller flere af de
stoffer, de arbejder med.

Frisørarbejde er
farligt for gravide
Miljøstyrelsen fraråder gravide at få farvet hår
hænderne i de gi�ige sto�er otte timer om dagen
Farv ikke hår, vælg altid
uparfumerende produkter
og undgå at bruge produkter på sprayflaske. Sådan lyder tre af de ni anbefalinger
fra Miljøstyrelsen til danske
gravide.
Men gravide frisører er
tvunget til at bryde hver
eneste af dem. Ingen ved,
hvad det betyder for frisørernes ufødte børn. Børnene
er i snit mindre ved fødslen,
men ingen har undersøgt
langtidseffekten af deres
mødres arbejde.
»Det er bindegalt og en
stor gåde, at man kan have
en dobbeltholdning til stofferne, så myndighederne bare accepterer, at de gravide
frisører står med hænderne
i det hver dag,« siger Poul
Mongaard,
forbundsformand i Dansk Frisør og Kosmetikerforening.
Miljøstyrelsen
skriver
selv i sin vejledning til gravide, at ‘hårfarve indeholder
kemikalier, der kan give alvorlige allergiske reaktioner
(...) Permanent hårfarve mistænkes også for at kunne give blærekræft. Kemikalierne i hårfarven kan optages i
kroppen og kan derved
overføres til dit barn, hvis

Men gravide frisører er tvunget til at stå med
Alle myndigheder fralægger sig ansvaret

»Vi har diskuteret det for nylig, fordi en
læge her ikke mente, gravide skal arbejde
i det miljø, som Miljøstyrelsen beskriver
med mistanke om hormonforstyrrende,
kræftfremkaldende og allergifremkaldende stoﬀer.«
PETER JACOBSEN, OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK KLINIK PÅ BISPEBJERG
HOSPITAL, TIL AVISEN.DK, OM KLINIKKENS OVERVEJELSE OMKRING, HVORVIDT
DEN SKAL BEGYNDE AT FRAVÆRSMELDE GRAVIDE FRISØRER

du er gravid eller ammer.
Derfor er det bedste helt at
holde sig fra hårfarve, mens
du er gravid og ammer’.
Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der også fundet en
sandsynlig sammenhæng
mellem frisørarbejde og
blærekræft, og der er mis-

tanke om forhøjet risiko for
kræft i æggestokkene og
brystet. Sandsynligvis på
grund af stoffer i hårfarve.
»Men vi kæmper med, at
de EU-regler, der findes for
brug af stofferne, er beregnet til forbrugere og ikke til
frisører, der arbejder med

stofferne hele dagen,« siger
Poul Monggard.
Miljøstyrelsen, der ellers
kunne lovgive om brugen af
bestemte stoffer, ønsker ikke at udtale sig om, hvorfor
gravide kan arbejde med de
produkter, som styrelsen
fraråder gravide at bruge
privat. Den henviser til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kunne beslutte at bestemte stoffer ikke kan anvendes af gravide på arbejde. Men Arbejdstilsynet
henviser til Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg
Hospital, når det drejer sig
om viden om gravides arbejde med bestemte stoffer, og

oplyser desuden, at klinikken ikke fraværsmelder gravide frisører.
»Det er ikke veldokumenteret, at der er et problem.
Nu vil vi se på dokumentationen igen og overveje,
hvad vi skal gøre,« siger Peter Jacobsen, overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik.
Som det er nu, mener
Miljøstyrelsen ikke, at en
gravid skal bruge hårlak.
Men styrelsen mener intet
om, at en gravid frisør er udsat for hårlak syv en halv time hver dag.
»Jeg er helt enig i, at noget stikker i øjnene her,« siger Peter Jacobsen. AVISEN.DK
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Frisører

Astma:
Især tidligere skulle blegemiddel blandes op fra
pulver. Frisørerne står ofte
enten ved kunden eller i
baglokalet og blander
uden udsugning. Mange
frisører har fået astma
fordi de indåndede blegemidlet, fordi det støvede,
når det blev rørt op.
Nogle frisører bruger stadig blegepulver. AVISEN.DK

Der går i gennemsnit otte et
halvt år, fra de unge frisører
begynder deres uddannelse,
til de forlader faget. Det
viser nye tal, som Avisen.dk
har fået.
Frisørfaget ligger på top-5
over unge pigers drømmefag.
Frafaldet skyldes arbejdsskader med ødelagte hænder, ondt i kroppen, åndedrætsbesvær og allergi.
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Frisører arbejder med mange forskellige slags kemikalier mange timer om dagen som for eksempel hårfarve og hårlak. Men er
frisøren gravid, risikerer de mange kemikalier at skade fosteret. Alligevel er der ingen regler, der fritager gravide frisører fra at
arbejde med de farlige kemikalier.

Gravide malere sendes hjem
Miljøstyrelsen mener ikke,
at en gravid skal bruge hårlak. Men de mener intet om,
at en gravid frisør er udsat
for hårlak hver dag i syv en
halv time. Der findes nemlig
ingen overenskomst eller
lov, der beskytter gravide
frisører, der må tilbringe
hver dag i giftige dampe.
Til sammenligning kræver overenskomsten for bygningsmalere, at virksomheder straks sender en liste
med alle de produkter, de
arbejder med, til arbejdsmiljøvurdering for mesters regning, så snart en kvindelig

medarbejder opdager, at
hun er gravid.
Herefter afgør Arbejdsmiljøhuset, hvilke produkter den gravide må arbejde
med. Hvis det ikke kan finde noget arbejde uden risikable kemikalier, bliver den
gravide maler fraværsmeldt,
indtil hun føder.
Frisørforbundet beskylder arbejdsgiverne for slet
ikke at ville samarbejde om
regler for de gravide frisører. Danmarks Frisørmestre
vil dog have klare beviser,
før de laver om på forholdene for de gravide frisører.

»Vi skal tage alle de
forbehold, vi kan.
Men må man så
heller ikke gå ud på
gaden i bil-os?«
CONNIE MIKKELSEN, DANMARKS
FRISØRMESTRE

Mestrene lægger vægt på, at
der er tale om anbefaling fra
Miljøstyrelsen om ikke at lade gravide være nær de
stærke kemiske stoffer, ikke
en lov.
»Der er intet bevis for, at
det skader barnet. Vi forholder os til lovgivningen og sy-

nes selvfølgelig, man skal
bruge de værnemidler, der
findes, som handsker og udsugning. Men jeg må også sige, at jeg har fået to børn
selv, og de er altså ganske
normale,« siger Connie Mikkelsen, formand for Danmarks Frisørmestre.
I sidste ende er det også
et spørgsmål om økonomi. De fleste frisører er små
firmaer med to-tre ansatte.
Connie Mikkelsen mener ikke, der er nok at sætte de
gravide til, hvis ikke de må
arbejde med hårfarve og andre produkter.
AVISEN.DK

