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Instruks for håndhygiejne i dagtilbud og skoler  

Hvad Beskrivelse Lokal beskrivelse af indsats 

Virus på overflader Det vides ikke præcist hvor længe virus kan 

overleve på overflader. Det er vigtigt at huske på, 

at man ikke kan smittes alene ved at røre 

genstande med virus på. Smitte kræver nemlig, at 

virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, 

næse eller øjne. Vi skal derfor ikke være bange for 

at røre ved ting, hvis vi husker god håndhygiejne og 

er opmærksomme på, hvor vi har vores hænder (Se 

instruks for korrekt udført håndhygiejne). 

 

Håndhygiejne med 

vand og sæbe 

Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses 

situationer fx ved ankomst til og afgang fra skole og 

dagtilbud og mellem forskellige opgaver og 
aktiviteter. 

 

Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, men 

Der skal lokalt laves en beskrivelse for arbejdsgangen, 

når børn og medarbejdere møder ind om morgenen: 

• Hænge overtøj op 
• Aflevere taske 

• Håndhygiejne 

• Madpakke i køleskab 

• Aktiviteter 

 



 

 

 

 
Side 2 

håndvask anbefales altid ved synligt snavs på 

hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter 

bleskift og før håndtering af madvarer. 

 
• Om morgenen ved ankomst til dagtilbuddet 

eller skolen 

• Når hænderne er synligt snavsede. 

• Efter toiletbesøg 
• Før og efter spisning 

• Efter næsepudsning 

• Efter host/nys i hænder eller 

engangslommetørklæde. 
• Før brug af køleskab. 

• Før brug af devices (Se vejledning for 

håndtering og rengøring af devices).  

• Før spisning eller efter host/nys. 

 
I forhold til børn og voksne med irritation og eksem 

eller forebyggelse af samme på hænderne som følge 

af håndvask kan man indtænke, at: 

• Ved håndvask skal hænderne være våde, før 
der kommer sæbe på. Det skåner huden.  

• Derudover anbefales det, at der bruges 

lunkent vand 

• Det er vigtigt, at børnene vasker hænder, 
hvis de er synligt snavsede og efter 

toiletbesøg. Derudover kan man veksle 

mellem håndvask og håndsprit, hvis 

børnenes hænder er meget irriterede 
• Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at 

børnenes hænder er helt tørre efter 

håndvask. Våde hænder fremmer eksem og 

irritation 

• En god håndcreme kan børnene benytte i 
løbet af dagen. Fx om morgenen, når de 

møder ind, til frokost og i løbet af dagen. Der 

 

I arbejdsgangen indtænkes: 

• Hvor skal børn og medarbejdere udføre 

håndhygiejne, når de møder ind? 
 

Derudover lægges der en plan for: 

Frokost og frugtpauser så børnene spiser på forskellige 

tidspunkter for at sikre, at alle kan udføre 
håndhygiejne. 

 

Hvor placeres engangslommetørklæder, så de er 

tilgængelige? 



 

 

 

 
Side 3 

anbefales at bruge en uparfurmeret, fed 

fugtighedscreme (40-70%) 

 

Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor 
der færdes mange mennesker og er mange 

kontaktpunkter, fx i offentlige institutioner ved 

indgangspartierne. 

 
 

Håndhygiejne med 

hånddesinfektion 

Bruges, når det ikke er muligt at vaske hænder med 
vand og sæbe. Så snart det er muligt at vaske 

hænder gøres dette med vand og sæbe. 

 

Hånddesinfektion kan enten være spritservietter 
eller håndsprit på flaske. 

 

For at opnå fuld effekt af hånddesinfektionen må 

hænderne ikke være snavsede. 

 
Hånddesinfektion udføres: 

• Om morgenen ved ankomst til dagtilbuddet 

eller skolen 

• Før og efter spisning 
• Før brug af køleskab. 

• Før brug af IPads og tablets (Se vejledning 

for håndtering og rengøring af IPads og 

tablets). 
 

Hvis ikke der er faciliteter i form af håndvaske kan 

hånddesinfektion erstatte vask med vand og sæbe 

(hænderne skal være synligt rene). 

 

På udflugter ud af huset kan det være en god altid at 

medbringe engangsvaskeklude, som kan bruges til at 

fjerne det synlige snavs på hænderne. Efter brug af 

engangsvaskeklude bruges spritservietter eller 

håndsprit på flaske til at desinficere hænderne. 

Dagtilbud - Brug af 
smykker på hænder 

og håndled, kunstige 

negle, shellak, 

neglelak, skinner 

eller andre typer af 

forbindinger. 

• Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre 
smykker under albueniveau må ikke 

anvendes 

• Armstrømpe, håndskinne, fingerforbinding, 

plaster o.l. må ikke anvendes 

• Negle skal være kortklippede, hele og synligt 
rene 

• Negle skal være uden neglelak 

 



 

 

 

 
Side 4 

• Neglefalse skal holdes hele 

• Kunstige negle, negleforlængere, 

negleforstærkning eller neglesmykker må 

ikke anvendes 
 

Under smykker, ur og neglelak gemmer der sig 

bakterier, som ikke fjernes ved korrekt udført 

håndhygiejne. 

 

Procedure for 

håndvask 

• Skyl hænder og håndled (koldt eller 

tempereret vand) 
• 1-2 pumpeslag sæbe 

• Bearbejd mekanisk vand og sæbe mellem 

fingre, på fingerspidser, på håndryg, i 

håndfladen og omkring håndled i ca. 15 
sekunder 

• Skyl sæben grundigt af 

• Hænder og håndled duppes tørre med 

engangshåndklæde 

 

 

Procedure for 

hånddesinfektion 

Hånddesinfektion skal altid udføres med håndsprit  

• 3-5 ml (1-2 pumpeslag) håndsprit – nok til 
at holde hænderne fugtige i 30 sekunder 

• Bearbejd håndspritten i håndfladen, på 

fingerspidser, omkring tommelfingre, på 

håndryg, om håndled og mellem fingre.  
• Indgnid til hænderne er tørre. 

 

 

Anvendelse af 

handsker 

Handsker anvendes ved følgende situationer: 

• Ved bleskift/personlig pleje 

• Ved hjælp efter toiletbesøg 

 

Se desuden instruks for brug af værnemidler. 
 

Handsker skiftes efter hver opgave. Der skal vaskes 

hænder med vand og sæbe mellem opgaverne. 

Hvor placeres handsker? I denne forbindelse skal de 

placeres, så de ikke forurenes og hvor der er nem 

adgang til dem. 

 

Der skal være en variant af forskellige størrelser 

handsker til rådighed. Det er vigtigt, at handsken 



 

 

 

 
Side 5 

passer til hånden, så den sidder tæt ved håndleddet, 

den må hverken være for stor eller for lille. 
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