
 
 

Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler i sundhedssektoren: Hvilken type og hvornår? 
 
 

Lokalitet Handsker Langærmet 
engangs- 
overtræks- 
kittel 

Kirurgisk 
maske type I 

Kirurgisk 
maske type II 

Kirurgisk 
maske type 
IIR 

Øjenbeskyttel 
se 

FFP2/FFP3 
(åndedræts- 
værn) 

Kommentar 

Sundheds- 
sektoren ved 
mistanke 
om eller 
verificeret 
COVID-19 

Ja – hvis 
nærmere end 
1-2 m. 

Ja – hvis 
nærmere
end 1-2  
m. 

Anvendes ikke 
af sundheds- 
personale. 

Ja. Ja – hvis 
udsættelse for 
kraftigt sprøjt. 
Her anvendes 
tillige øjen-
beskyttelse 
(beskyttelses-
briller eller 
heldækkende 
visir). 

Ja – hvis 
nærmere end 
1-2 m. 

Ja – hvis 
aerosol- 
genererende 
procedurer 
(højrisiko). 

Hvis der anvendes 
visir skal det være 
et heldækkende 
visir og anvendes 
sammen med 
kirurgisk maske 
eller 
åndedrætsværn. 

Sundheds- 
sektoren 
uden 
mistanke 
om COVID- 
19 

Afhænger af 
opgaven. 

Afhænger af 
opgaven. 

Der kan i nogle 
tilfælde 
anvendes 
plastforklæde 
med lange 
ærmer. 

Anvendes ikke 
af sundheds- 
personale. 

Ja – hvis man 
fx håndterer 
patienter som 
har 
luftvejsinfektion 
med 
multiresistente 
bakterier. 
Ved 
multiresistent 
TB skal der dog 
anvendes 
åndedrætsværn 
ved indtræden 
på stuen. 

Ja – hvis 
arbejde i fx 
operationsfelt.  

(Se også 
ovenfor). 

Kun hvis man 
er i risiko for at 
blive udsat for 
fx hoste/nys 
(eller anden 
type sprøjt). 

Nej. 
 
Anvendes i 
forbindelse med 
særlige mikro- 
organismer 
(fx 
multiresistent 
TB).  

SST anbefaler 
brug af ansigts-
værnemidler ved 
tæt kontakt til 
patient/borger. 
 
Heldækkende visir 
kan i særlige 
tilfælde anvendes 
uden brug af 
maske fx ved 
behov for 
mundaflæsning 
(efter lokale 
retningslinjer). 

*Sundhedsprofessionelles brug af værnemidler er primært styret af generelle og supplerende retningslinjer for at forhindre smittesmittespredning (se NIR Generelle og NIR 
Supplerende). Mht. brug af ansigtsværnemidler for sundhedsprofessionelle omfatter det følgende kategorier: Kirurgisk maske (type II/IIR), åndedrætsværn (FFP2/FFP3) samt 
ansigtsvisir (heldækkende, dvs. fra øre til øre og fra pande til hage). Den specifikke brug er angivet i de forskellige instrukser og retningslinjer – både lokalt og nationalt. 
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https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/notat-om-aerosolgenererende-procedurer-i-luftveje-p-patienter-med-mistaenkt-eller-bekraeftet-covid19.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/notat-om-aerosolgenererende-procedurer-i-luftveje-p-patienter-med-mistaenkt-eller-bekraeftet-covid19.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/notat-om-aerosolgenererende-procedurer-i-luftveje-p-patienter-med-mistaenkt-eller-bekraeftet-covid19.pdf?la=da
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/notat-om-aerosolgenererende-procedurer-i-luftveje-p-patienter-med-mistaenkt-eller-bekraeftet-covid19.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-supplerende.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-supplerende.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-supplerende.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle
https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende

