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Útskipting hættulegra efna og öruggar, heilsusamlegar og 
sjálfbærar vinnuaðstæður í hársnyrtingu 
 

STOFNUN/FYRIRTÆKI 

Peluquería Elvira 
LAND 

Spánn 
ATVINNUGREIN 

Hársnyrting og önnur 
snyrtimeðferð 

VERKEFNI 

Hársnyrting, snyrtimeðferð, 
litun, hárþvottur, blöndun á 
hárlitum og aflitunarvörum 

Bakgrunnur 
Peluquería Elvira er lítil hárgreiðslu- og snyrtistofa á 
Villanueva de la Serena, Spáni. Starfsfólk í þessum 
geira er oft útsett fyrir hættulegum efnum, til dæmis 
hárlitum, bleikiefnum og hársápum. Slík útsetning getur 
leitt til ertingar í húð og augum, og 
öndunarfærasjúkdóma. 

Fyrirtækið fékk innblástur til að bæta vinnuaðstæður 
fyrir starfsfólk sitt — og verða „heilsusamleg 
hárgreiðslustofa“ — frá Esther Martí Barrios, sem er 
fyrrum hárgreiðslukona sem hefur verið að þróa leiðir 
til að bæta vinnuaðstæður í atvinnugeiranum frá því að 
hún þurfti að hætta störfum árið 2009 vegna astma sem 

hún þróaði með sér vegna útsetningar á vinnustað fyrir 
persúlfötum og þungmálmum. 

Með því að taka upp hugmyndafræði heilsusamlegu 
hárgreiðslustofunnar, hefur fyrirtækið einsett sér að 
tryggja öruggar, heilsusamlegar og sjálfbærar 
vinnuaðstæður og umhverfisvæna starfshætti sem 
skilur það frá öðrum hárgreiðslustofum á markaðnum. 

Heimild: Peluquería Elvira. 
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Markmið 
• Að skipta út efnum sem eru skaðleg heilsu og 

umhverfinu með öruggari valkostum sem eru unnir 
úr plöntum. 

• Að tryggja heilsusamlegar og sjálfbærar 
vinnuaðstæður með fyrirbyggjandi ráðstöfunum. 

 

Hvað var gert og hvernig? 
Fyrirtækið hefur skipt út vörum sem innihalda skaðleg 
efni fyrir vörur sem eru unnar úr plöntum. Með 
reynslunni komst það hinsvegar að því að  hárlitir sem 
eru unnir úr plöntum og eru fluttir inn til Evrópu eru ekki 
allir hreinir, og sumir viðskiptavinir eru með ofnæmi fyrir 
eða þola illa slík efni en lítið eftirlit er með þessum 
vörum. Þar af leiðandi notar fyrirtækið núna eingöngu 
efnablöndur sem eru unnar úr plöntum sem eru 
framleiddar í Evrópu með plöntuheilbrigðisvottorðum, 
til að tryggja að efnablöndurnar innihaldi ekki nein 

skaðleg efni 

Til að komast að því hvað annað þyrfti að bæta til að 
breyta fyrirtækinu í heilsusamlega hárgreiðslustofu, 
notaði fyrirtækið sjálfsmatstæki og réð utanaðkomandi 
þjónustuaðila á sviði vinnuverndar til að framkvæma 
yfirgripsmikið áhættumat. Þetta leiddi til þess að gripið 
var til ýmissa ráðstafana til viðbótar við útskiptingu 
hættulegra efna — þ.m.t. tæknilegra og skipulagslegra 
ráðstafana og ráðstafana sem snéru að persónuhlífum 
— og gerð var þjálfunaráætlun: 

• Núna er svæði með afsogi þar sem litir sem 
innihalda skaðleg efni eru blandaðir til að fjarlægja 
slæma lykt og skaðlega mengun. 

• Þó að flestar vörurnar séu núna unnar úrplöntum, 
þá eru nítríl- eða vínylhanskar og grímur með 
kolasíu notaðar þegar unnið er með hættuleg efni. 

• Hárgreiðslustofan er hreinsuð með sítrónusafa, 
matarsóda og ediki, frekar en með vörum sem 
innihalda hættuleg efni, og spilliefni eru flokkuð og 
endurunninn þegar það er hægt. 

• Virk og náttúruleg loftræsting og hitastýring er 
tryggð og starfsfólki stendur til boða að klæðast 
þægilegan bómullarfatnaði við vinnu. 

• Handlaugar eru hæðarstillanlegar og 
vatnsflæðistillar og blöndunartæki hafa verið sett 
upp. Hæðarstillanlegur búnaður  og handvagnar 
hafa verið teknir í notkun. 

• Dregið hefur verið úr glampa með því að nota LED 
lýsingu. 

• Gólf eru stöm og starfsfólk fær til afnota skófatnað 
með stömum sóla. 

• Innstungur, kaplar og búnaður er yfirfarinn daglega 
til að tryggja að allt sé í góðu standi. 

Boðið er upp á 60 klukkustunda þjálfun í nánu samstarfi 
með utanaðkomandi þjónustuaðila í vinnuvernd, með 
fullri þátttöku framkvæmdastjóra hárgreiðslustofunnar. 
Þessi hagnýta þjálfun er lykilþáttur í að koma á og 
styrkja góða starfshætti: starfsfólk fær ekki aðeins 
þjálfun varðandi forvarnir á vinnustaðnum, heldur 
einnig ráðleggingar varðandi góða næringu, líkamlega 
þjálfun og heilbrigðan lífsstíl. 

Fyrirtækið upplýsir um um vandamál sem starfsfólk 
greinir, t.d. með viðtali við fagfólk í hárgreiðslu sem 
hefur glímt við heilsufarsvandamál vegna útsetningar 
fyrir hættulegum efnum við vinnu; starfsfólkinu finnast 
þessir tímar vera einkar hvetjandi. 

Fyrirtækið leitar ráða hjá starfsfólki varðandi allar 
ákvarðanir sem teknar eru og breytingar sem gerðar 
eru, og hefur stigið skref til að skapa andrúmsloft þar 
sem áhersla er á samræður, traust og samvinnu. Reynt 
er að koma í veg fyrir samkeppnishegðun með því að 
bjóða upp skýrar og gagnsæjar upplýsingar. 
Verkefnum er deilt út með tilliti til færni, og vinna er 
skipulögð í samráði við starfsfólk, þar sem pásur eru 
teknar á a.m.k. 2 tíma fresti. Einnig er reynt að tryggja 
að allt starfsfólk geti viðhaldið jafnvægi á milli vinnu og 
fjölskyldulífs. 

Hverju var áorkað? 
Að verða heilsusamleg hárgreiðslustofa þýddi 
breytingu á hugmyndafræði hárgreiðslustofunnar — að 
skipta út hættulegum efnum, og að setja heilsu 
starfsfólks og viðskiptavina og umhverfið í forgang hjá 
fyrirtækinu. Þetta er mikils metið, ekki eingöngu af 
starfsfólki heldur einnig af viðskiptavinum. 

Þó að ekki sé hægt að hætta notkun á gervilitum alveg, 
þá hefur dregið verulega úr henni, um 90-95%. 

Starfsfólk segir að minna sé um ertingu í húð, augum 
og hálsi, þreytu og höfuðverki. Könnun á 18 öðrum 
hárgreiðslustofum, sem fyrirtækið hafði deilt sínum 
góðu starfsháttum með, sýndi að: 

• Meirihlutinn hafði byrjað að nota lífrænar litavörur, 
sem eru unnar úr plöntum, á sínum 
hárgreiðslustofum og fullkomin ánægja var með 
árangurinn. 

• Meira en tveir þriðju höfðu gert fyrirbyggjandi 
ráðstafanir og hinir höfðu nánast lokið við að gera 
slíkar forvarnir. 

• Í yfir 90% tilfella, höfðu einkenni eins og erting í hálsi, 
höfuðverkir, tárvot augu eða erting í augum, og 
þreyta horfið með öllu. 

Heimild: Peluquería Elvira. 
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Útskipting hættulegra efna og þær forvarnir sem lýst er 
hefur einnig jákvæð áhrif á umhverfið, þar sem 
hárgreiðslustofur menga ekki lengur frárennslið með 
hættulegum efnum. 

 

Ráðstafanir sem skiluðu árangri 
• Fyrirtækið gerði áhættumat á vinnustaðnum til að 

greina svið sem mætti bæta og jók vitund um 
nauðsyn þess að gera breytingar og gildi þeirra hjá 
starfsfólki. Það notaði tól og þjónustu sem boðið er 
upp á í gegnum gjaldfrjálst tól  sem var sniðið fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki með færri en 25 
starfsmenn og sjálfstætt starfandi einstaklinga — 
Prevención 10 tólið var hannað af Atvinnu- og 
félagsmálaráðuneytinu ásamt innlendu 
vinnuverndarstofnuninni (INSST) — og einfalt 
sjálfsmatstól. 

• Til viðbótar við að skipta út hættulegum efnum, 
gerði fyrirtækið margvíslegar aðrar ráðstafanir til að 
breyta vinnustaðnum í heilsusamlega 
hárgreiðslustofu. 

• Starfsfólk tók virkan þátt í öllum ákvörðunum, og 
gekk í gegnum hagnýta þjálfun í forvörnum. 
Forvarnirnar eru endurskoðaðar þegar upp koma 
vandamál, t.d. heilsutengdar kvartanir. 

Yfirfærsla verkefnisins 
Verkefnið heilsusamlegar hárgreiðslustofur teygði sig 
einnig til annarra hárgreiðslustofa og var komið í 
framkvæmd hjá þeim. 

Þetta dæmi um góða starfshætti er þar af leiðandi 
yfirfæranlegt, sér í lagi yfir á önnur lítil fyrirtæki í 
hárgreiðslugeiranum. Fyrirtækið hefur í raun deilt 
sínum góðu starfsháttum með öðrum 
hárgreiðslustofum á Spáni, með sýnilegum árangri. 

Kostnaður og ávinningur 
Kostnaðurinn sem felst í að skipta út hættulegum 
vörum fyrir aðrar sem eru ekki eins hættulegar og gera 
breytingar á hárgreiðslustofum er minniháttar. 
Fjárhagslegur ávinningur var meiri en 200%, að hluta 
vegna minni rafmagns- og vatnsnotkunar: uppsetning 
á LED lýsingu lækkaði rafmagnsreikninga um 60-80% 
og flæðistillar lækkuðu vatnsreikninga um 40%. 

Það sem meira er, þá er eftirtektarverð breyting til 
batnaðar á heilsu og vellíðan starfsfólks, sem leiðir til 
færri veikindadaga og bættrar þjónustu við viðskiptavini. 

Lykilatriði um góða starfshætti í þessu 
raundæmi 
• Þetta er dæmi um gagnlegt framlag í að hætta 

notkun á hættulegum efnum og bæta öryggi og 
heilsu starfsfólks í hárgreiðslugeiranum, en bætir 
einnig afkomu rekstraraðila sem fyrir eru á Spáni. 

• Notkun á hættulegum efnum hefur að stærstum 
hluta verið hætt, og sameiginlegar, sjálfbærar 
ráðstafanir til að bæta vinnuaðstæður og draga úr 
skaðlegum áhrifum á umhverfið hafa verið gerðar 
með góðum árangri. 

• Stjórnendur hafa einsett sér, með virkri þátttöku 
starfsfólks , að koma á breytingum til batnaðar. 

• Fyrirtækið hefur deilt sínum góðu starfsháttum 
með öðrum fyrirtækjum á Spáni með sýnilegum 
árangri. 

• Meirihluti starfsfólks í hárgreiðslugeiranum eru 
konur, þannig að þetta dæmi um góða starfshætti 
er einkar mikilvægt fyrir þennan hóp sem er í 
sérstakri áhættu. 

Frekari upplýsingar 
Frekari upplýsingar er hægt að finna á 
https://www.facebook.com/PeluqueriaElvira 

Heimildir og úrræði 
Prevención 10 prógrammið 
https://www.prevencion10.es/p10_front/ 
 

 

„Þetta dæmi um góða starfshætti er einkar mikilvægt fyrir 
konur sem eru í sérstakri áhættu í þessari atvinnugrein.“ 

Heimild: Peluquería Elvira. 
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