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Procedure Plejeboligområdet 
 

 
 

Emne: Værnemidler 
 
 

 
Formål: at personalet bliver bevidst om vigtigheden af at anvende værnemidler for at 
forhindre at de smittes eller bringer smitte videre til beboere. 
 
Henvender sig til: 
Alle ansatte i plejeboligområdet. 
 
Værnemidler kan være nødvendige at anvende, for at gøre det muligt at yde pleje, omsorg, 
undersøge og behandle den beboer der er smittet, uden at personalet selv bliver smittet eller 
bringer smitten videre. 
 
Uniformen er ikke et værnemiddel, men en beklædning, man har iført sig for at reducere 
risikoen for overførsel af smitte i den daglige pleje og omsorg for beboere, der ikke har en 
infektion. 
 
Værnemidler er: 
Handsker, 
Som beskytter personalet imod smitte, og skal sikre at der ikke bringes smitte videre. 
Handsker skal altid anvendes ved direkte beboerkontakt og kontakt med beboerens ting, 
f.eks. møbler. 
Maske/beskyttelsesbriller/visir/mundbind: 
Skal anvendes hvis der er risiko for stænk eller sprøjt til ansigtet med blod, sekret eller 
ekskret eller risiko for inhalering. 
Hovedbeklædning: Er der meget sjældent behov for. 
Skoovertræk: Anbefales ikke. 
Overtrækskittel/plastforklæde: Anvendes for at hindre tilsmudsning af uniformen. 
Overtrækskittel med lange ærmer anvendes ved direkte kontakt med beboeren og dennes 
ting, dette for at undgå kontaktsmitte. 
Ved risiko for dråbesmitte skal der også anvendes overtrækskittel ved direkte kontakt med 
beboeren og dennes ting, samt af dem der befinder sig i en radius af 1 m. fra beboeren. 
 
 
Påtagning af værnemidler: 

- Udfør håndhygiejne. 
- Værnemidler skal påtages i ren zone, dvs. lige uden foran boligen/lejligheden. 

Værnemidler tages på i følgende rækkefølge: 
1. Overtrækskitlen tages på (skal dække personen fra hals til knæ) lukkes på ryggen og 

ved taljen. 
2. Maske/ beskyttelsesbriller/visir og mundbind tages på. 
3. Handsker tages på. 
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Efter påtagning af værnemidler er det vigtigt at holde hænderne fra ansigtet og at man 
begrænser kontakt med overflader. 
Skift værnemidler hvis de bliver ødelagt eller svært forurenet. 
 
 
Aftagning af værnemidler: 

- Værnemidler aftages i uren zone, dvs. lige inden boligen/lejligheden forlades. 
 
Værnemidler aftages i følgende rækkefølge: 

1. Handsker tages af. 
2. Overtrækskittel, kan være forurenet på forsiden og ærmerne, løses op i halsen og talje. 

Fjern overtrækskitlen ved at tage fat i skuldrene, således at den kommer af på 
vrangen. Overtrækskitlen holdes væk fra kroppen, mens den rulles sammen. 

3. Maske/beskyttelsesbriller/visir, kan være forurenet foran, tag derfor på ”stænger” eller 
elastikkerne. 

4. Det hele kommes i en affaldspose, der lukkes forsvarligt. 
5. Udfør håndhygiejne. 

 
 
Værnemidler skal placeres ved døren ind til boligen/lejligheden evt. på et bord. 
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