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Værnemidler

• Handsker
• Overtrækskittel

• Plastforklæde
• Masker/mundbind (kirurgiske (medicinske) masker, åndedrætsværn, ”borgermundbind”) 
• Øjenbeskyttelse – beskyttelsesbriller/visirer
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Myndighedsområder

• CE-mærkede medicinske masker (medicinsk udstyr): Lægemiddelstyrelsen (LMS)
• LMS godkender ikke medicinsk udstyr, men kan se nærmere på et specifikt produkt, hvis produktet anmeldes
• Der stilles krav til udstyrets kemiske, fysiske og biologiske egenskaber jf. bekendtgørelsen
• Risici, som skyldes stoffer der afgives af udstyret, skal begrænses i videst muligt omfang jf. kemikalielovgivningen
• Det er fabrikantens ansvar at sikre, at udstyret lever op til gældende lovgivning om medicinsk udstyr

• Visirer og åndedrætsværn (personlige værnemidler): Sikkerhedsstyrelsen
• Personlige værnemidler, der markedsføres, skal leve op til reglerne i en EU-forordning fra 9. marts 2016 om personlige 

værnemidler. Skal CE-mærkes før de må markedsføres i Danmark
• Arbejdstilsynet regler, der forpligter arbejdsgivere til at sikre, at der anvendes personlige værnemidler til arbejdsopgaver, der 

ellers ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

• Stofmundbind (lovgivning for generel produktsikkerhed): Sikkerhedsstyrelsen
• Ingen krav om CE-mærkning 
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Hvad betyder en CE-mærkning?

• Før man må markedsføre personlige værnemidler i DK, skal udstyret CE-mærkes
• Medicinsk udstyr skal også CE-mærkes (andre regler)

• En CE-mærkning dokumenterer, at produktet overholder de væsentlige sikkerhedskrav, der findes 
i EU-forordningen om personlige værnemidler (krav til konstruktion og fremstilling)

• For at måtte CE-mærke et personligt værnemiddel, skal fabrikanten udarbejde teknisk 
dokumentation, som er beskrevet i værnemiddelforordningens bilag 3 og få en tredjepart – et 
bemyndiget organ – til at overensstemmelsesvurdere produktet. Fabrikanten vælger selv det 
bemyndigede organ (Notified Bodies)
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Mundbind og COVID-19

• BEK nr. 611 af 11/04/2021: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i 
forbindelse med håndtering af covid-19

• BEK nr. 610 af 09/04/2021: Bekendtgørelse om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse 
med håndtering af covid-19 

• BEK nr. 176 af 03/02/2021: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i 
detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i 
borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med 
håndtering af covid-19
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Sanktionsmuligheder?
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Definitioner

• § 5. Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, engangsmundbind eller 
stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller 
lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Stk. 2. Ved 
visir forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund 
eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.
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Halvvisirer – med og uden næsebeskyttelse
- ikke til anvendelse i sundhedsvæsenet
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Mundbind i det offentlige rum
• Mundbind type I, stofmundbind eller visir som dækker mund og næse
• Tidligere ikke krav eller vejledning for stofmundbind til brug i det offentlige rum (ikke krav om CE-

mærkning)
• DS/CWA 17553:2020 (CEN Workshop Agreement): Ansigtsmasker til brug i det offentlige rum – Vejledning 

om minimumskrav, testmetoder og brug (Frankrig maj 2020)
• CEN/TC 248/WG 38 (europæisk teknisk specifikation under udarbejdelse)
• Dansk Standard DS 3000:2021 (er udkommet – trækkes tilbage når TC 248/WG38 opløftes til en 

europæisk standard)

• Hurtigarbejdende gruppe i DS-regi m.h.p. mærkning af stofmundbind

• Forbrugerrådet TÆNK
• Force Technology
• Lægemiddelstyrelsen
• Miljøstyrelsen
• Sikkerhedsstyrelsen
• Teknologisk Institut
• Sundhedsstyrelsen
• Statens Serum Institut
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Hvordan skal masker/mundbind anvendes?

• Håndteres og opbevares rent
• Vend den rigtige side ud

• Skift dem hvis fugtige eller synligt snavsede
• Rør ikke ved dem under brug
• Lad dem ikke hænge under hagen

• Put dem ikke i lommen o.l.
• Til engangsbrug – må ikke vaskes (stof-mundbind vaskes efter brug og anvendes kun i det 

offentlige rum)
• Del dem ikke med andre
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Maske og øjenbeskyttelse   

Maske kombineret med visir (visir 
sidder fast på maske)

Visir ”full-face” kan i sundhedssektoren – og kun i særlige situationer - anvendes uden samtidig brug af maske
Visir ”full-face” uden brug af maske anerkendes til brug i det offentlige rum.    

Beskyttelsesbriller + maske (anvendes overvejende i kombination)
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Kirurgiske (medicinske masker) masker
(kilde: DS/EN 14683:2019+AC:2019)
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FFP-masker (åndedrætsværn)

• FFP1 = støvmaske

• FFP2/N95 = > 95% beskyttelse mod dråber og luftbåren smitte ved inhalation. Hvis uden ventil 
også beskyttelse af omgivelser

• FFP3 = > 99% beskyttelse mod dråber og luftbåren smitte ved inhalation. Hvis uden ventil også 
beskyttelse af omgivelser

• 3-timers reglen genindført 23. april 2021 (Arbejdstilsynet)
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Ventil eller ikke ventil – det er spørgsmålet

• Åndedrætsværn fås med og uden ventil
• Ventilen letter åndingsmodstanden for brugeren

• Ventilen tillader udslip af brugers udåndingsluft til omgivelserne
• Åndedrætsværn med ventil anbefales ikke anvendt som kildekontrol
• Åndedrætsværn uden ventil er førstevalg – evt. ventil med filter
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Friskluftssystemer/ turboenheder
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Anbefalinger CEI 
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Overvejelser i forbindelse med brug og genbehandling af udstyret: 

• Hættens materiale, og design vurderes som udgangspunkt til at være ikke rengøringsvenligt. 
Tilsvarende hætte-type bør derfor anvendes som engangsmateriale. Kan anvendes af samme 
bruger i max 6 timer. Hættedelen skiftes herefter. Såfremt producent/leverandør claimer, at 
hoveddel kan genbehandles, bør der foretages en lokal vurdering af dette. 

• Hvis hoveddelen er en hjelm af fast materiale, rengøres og desinficeres denne med egnede midler 
minimum hver 6. time. Der bør rettes opmærksomhed på eventuel indvendig polstring, som ikke 
kan genbehandles og derfor bør udskiftes mellem brug. 

• Slangesystemet vurderes til at være ikke rengøringsvenligt.  Dette kan evt. imødegås af en 
vaskeproces i passende vaske-dekontaminator med gennemspuling af slangen på egnet studs. Vil 
forudsætte, at denne proces skal valideres. Alternativt kan anvendes engangsslanger. Slange 
skiftes/varmedesinficeres minimum hver 6. time samt mellem hvert brug.  

• Turboenhed med tilhørende oplader rengøres og overfladedesinficeres med passende 
desinfektionsmiddel (spørg producenten). 

• Der skal isættes filter svarende til FFP3-filter, som skiftes jf. producenten.   
• Der skal foreligge tilgængelige og klare beskrivelser for sufficient rengøring/desinfektion for alle 

dele af turboenheden (hvordan og hvem). Der skal ligeledes foreligge en vejledning for skift af 
løsdele.  

• Skift af hætte, samt genbehandling af øvrigt udstyr, skal ske minimum hver 6. time jf. 
Arbejdstilsynets Vejledning (hele systemet betragtes i nævnte interval som personbundet) 

• Der skal foreligge en plan for indretning af lokaler, opbevaring og håndtering af systemet, så der 
ikke kan ske smitteoverførsel til bruger eller til omgivelser.  

• Der skal sikres oplæring i korrekt på- og aftagning, således at smitteoverførsel til bruger og 
omgivelser forebygges 

Systemet yder ingen kildekontrol. Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 (ssi.dk)
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10-05-2021 Mie Andersen 18

Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 (ssi.dk)

Afho
ldt

 6.
 m

aj 
20

21

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale


Udfordringerne – hvad har 
vi lært?

Illustrationer og billeder er fjernet
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Ny sygdom – nye udfordringer!

• Vi har manglet erfaring/viden/evidens
• Ny viden kommer løbende til – tidligere udmeldinger ændres hurtigt

• Svært at give klare anbefalinger - mange bud på samme problemstilling 
• Mange vejledninger – og stort antal plancher
• Mange steder at søge viden – mange platforme

• Den almindelige befolkning deler ikke nødvendigvis eksperternes risikoopfattelse – tillægges 
forskellig betydning
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Andre udfordringer på vejen
• Hudgener

• Langvarig brug af maske og åndedrætsværn
• Kemi i maskerne?
• Berøring af maske under brug?
• Eksisterende hudlidelse som forværres?
• Hudpleje og maskepause

• Skæg
• Stort skæg kan udfordre tilpasning af masken – specielt åndedrætsværn

• Journalister – en god historie
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Forsyningsvanskeligheder

• Er vi beskyttet tilstrækkeligt?
• Er kvaliteten på værnemidler god nok?

• Hvorfor kunne vi pludselig bruge FFP2 – men ikke fremadrettet? Har vi været i risiko?
• Holder man noget skjult?
• Faglige organisationer på banen

• Arbejdsmiljø på banen
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• Flere eksempler på falsk mærkning af fx masker/mundbind
• Flere eksempler på hånddesinfektionsprodukter uden dokumenteret effekt
• Eksempler på dårligere kvalitet – piratkopier?
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Fremtiden
• Vigtigt at have beredskabet klart
• En koordineret forsyning af fx værnemidler samt et nationalt/regionalt lager (Styrelsen for 

Forsyningssikkerhed)

• Sørg for at gamle lagre opbruges før nye tages i brug (først ind – først ud princippet)
• Vær forberedt på, at en pandemi trækker enorme ressourcer
• Tæt samarbejde på tværs af sektorer og Styrelser

• Skarp, transparent og troværdig kommunikation
• Kommunikation skal tilrettes målgruppen (fx sundhedspersonale, borgere, unge, medborgere fra 

andre kulturer, fodboldfans…)
• Overvej pressehåndteringsdelen – fylder rigtigt meget 
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Hvad har vi mere lært?

• At mennesker (både børn og voksne) hurtigt kan lære og aflære
• At infektionshygiejne alligevel er sexet!

• At ting kan gøres på nye måder (fx arbejde hjemme, webmøder, Fagligt Forum?)
• At vi har et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen
• At vi faktisk har gjort det ret godt i Danmark

• At man skal være på forkant – det kan ske igen 
• At der er mange interessenter under en pandemi
• At interesser kan være konkurrerende (infektionshygiejne/samfundsøkonomi/politik)

• At mennesker trods alt er gode til at samarbejde og overvejende passer godt på hinanden 
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Tak for opmærksomheden!
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