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Instruks for korrekt anvendelse af værnemidler  

Dato 13. april 2020 

Udarbejdet af Marie Louise Daugaard, Sundhed og Omsorg 

Rikke Charlotte Svenningsen, Dagtilbud 

Hans-Jørn Riis, Skoler 

Joel Engblad, Rengøring 

Hvad  Beskrivelse  Lokal beskrivelse af indsats  

Definition 

værnemidler 

Værnemidler omfatter udstyr, der bæres og bruges 

af medarbejdere, og som har til formål at beskytte 

imod smitte med mikroorganismer, og forhindre 

medarbejderne i at videregive smitte. 

 

Handsker Handsker anvendes altid i forbindelse med: 

• Bleskift 

• Hjælp til toiletbesøg 

• Rensning af blødende eller betændte sår og 

kontakt med sårvæske 

• Hjælp til opkastning og rengøring herefter 

• Ved diarre 

• Aftørring efter blod, sårsekreter eller andet 

biologisk materiale 

• Håndtering af urent vasketøj 

 

Brug af handsker efterfølges altid af håndvask med 

vand og sæbe (Se instruks for korrekt udført 

håndhygiejne). 

 

 



 

 

 

 
Side 2 

Engangsforklæde Et engangsplastforklæde kan hindre forurening af 

medarbejdernes tøj i forbindelse med skift af ble, 

toiletbesøg og personlig pleje. Hvis tøjet bliver vådt, 

bliver det mere gennemtrængelig for 

mikroorganismer og kan udgøre en risiko for 

smittespredning til andre børn og til medarbejderen 

selv via arbejdsdragten.  

 

De mest forurenede områder på tøjet er svarende til 

maveregion og lommer. Det er de områder, som 

kommer i tættest kontakt med barnet og 

omgivelser. Engangsplastforklædet yder god 

beskyttelse mod forurening af tøjet på de nævnte 

områder.   

 

Håndsprit Håndsprit består først og fremmest af alkohol, deraf 

navnet. 

 

Før man bruger håndsprit, er det vigtigt, at 

hænderne tørre og rene, da det ikke kan gøre dine 

hænder rene. 

 

Håndsprit dræber bakterier, virus og mange andre 

mikroorganismer og desinficerer derved hænderne. 

 

Håndsprit er et godt alternativ til håndvask. Hvis 

man står et sted, hvor der ikke er vand og sæbe, 

kan der bruges sprit i stedet. 

 

Brug af værnemidler 

ved bleskift og 

personlig pleje 

Puslepladsen er et af de steder, hvor der er størst 

risiko for smitte fra barn til barn. 

 

Værnemidlerne skal være tæt på puslepladsen og 

tilgængelige for de voksne, men ikke kunne nås af 

børnene. 



 

 

 

 
Side 3 

For at undgå overføring af smitte skal der i 

forbindelse med bleskift anvendes 

• Handsker 

• Engangsforklæde 

• Underlag 

• Overflade desinfektion 

 

Handsker og engangsforklæde er engangsprodukter 

og skal kasseres efter brug. 

Brug af værnemidler 

ved toiletbesøg 

På toilettet er der særligt gode betingelser for 

forurening af omgivelserne ved berøring samt 

stænk og sprøjt med mikroorganismer i form af 

virus og bakterier. 

 

For at undgå overføring af smitte skal der i 

forbindelse med toiletbesøg anvendes 

• Handsker 

• Engangsforklæde 

 

Handsker og engangsforklæde er engangsprodukter 

og skal kasseres efter brug. 

Værnemidlerne skal være tæt på puslepladsen og 

tilgængelige for de voksne, men ikke kunne nås af 

børnene. 

 

 



 

 

 

 
Side 4 
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