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Hanskerelaterte hudplager hos helsepersonell =

Arbeidsrelaterte hudplager

Foto: Dermnetnz.org, NAV, Aftenposten,, FHI 



Den vanligste arbeidsrelaterte hudplagen

Kontaktutslett til hender
- Irritasjon

- kontakteksem

- Allergi
- Kontakteksem
- kontaktelveblest

Foto Dermnetnz.org



Behandling

• Fjerne det man reagerer på
• Fuktighetskremer
• Inflammasjonshemmende kremer
• Strålebehandling
• Tablettbehandling



SMITTEVERN



Håndhygiene

Foto: FHI.no



• Beskytte pasienten
• Beskytte helsepersonell



KOMPLIKASJONER VED 
HANSKEBRUK



Komplikasjoner ved hanskebruk
• Dårlig etterlevelse av håndhygiene
• Kontaminasjon
• Håndutslett
• irritasjon
• allergi



Akutt Håndeksem
• Rødhet
• Hevelse
• Blemmer

Smerte
Kløe



Kronisk håndeksem
• Rødhet
• Hevelse
• Fortykket hud
• Skjelling
• Sprekker (fissurer)
• Sår (erosjoner)
• Tørr hud

Smerte
Kløe

Foto: Dermnetnz.org



Akutt- elveblest (urtikaria)
• Rødhet
• Hevelse

Smerte
Kløe

Foto dermnetnz.org



Håndeksem inndeling

• Utseendet 
• Årsak 



Håndeksem inndeling

• Utseendet (morfologi)
• Årsak (etiologi)



Årsak

• Indre årsak
• Medfødt sårbarhet

• Ytre årsak
• Irritasjon
• Allergi



• Vanlig sykdom

• Kløe og kloring

• Eksem

• Økt sårbarhet for håndeksem

Bilde: Foto- og videotjenesten. UiO

Medfødt sårbarhet





Irritasjon





•Risikofaktorer er 
•Tette hansker
•Vann
•Kjemikalier
•Mekanisk irritasjon



VÅTT ARBEID

Arbeid som gjør at hendene 

- er i kontakt med vann i mer enn to timer i løpet av 
arbeidsdagen 

- vaskes over 20 ganger per dag

- dekkes av tette hansker mer enn to timer per dag

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.TRGS 401, 2010.



Allergi



Allergityper ved håndeksem

• Sakte innsettende VANLIGST!
• Eksem

• Raskt innsettende SJELDENT!
• Elveblest



Hansker- sakte innsettende allergi

• Vanligst er «akseleratorer»

• Nitril og lateks hansker

Hansen. Allergologie select. 2021.



Utredning – tester og provokasjon



Håndeksem allergisk

En gang allergi= 
alltid allergi



Raskt innsettende allergi

• Mer komplisert!
• Lateks
• Kontakturtikaria
• Lunge - astma
• Nese og øye - rhinokonjunktivitt
• Flere organer - Anafylaksi

Parisi. WAO. 2021. Foto: dermnetnz.org



Hevea brasiliensis

Parisi. WAO. 2021.



Lateks hansker

• Lateks protein
• Og- akseleratorer

NHS. Latex allergy. 2008



• Hansker
• Kondomer
• Ballonger
• leketøy
• Over 40 000 produkter!

Parisi. WAO. 2021.



Lateks allergi
• 1980/90 årene

• «Universal precaution» HIV

• Lateks hansker
• Hanske pulver

• Lateks allergi- epidemi!
• 1999 forbud mot pulver i lateks hansker 

• Signifikant reduksjon i lateks allergi
• Ikke alle land
• Fortsatt et globalt helse problem

Parisi. WAO. 2021.



Hud og allergi mot lateks hansker

1. Kontakturtikaria
2. Kontakteksem
3. Blanding!



Utredning – tester og provokasjon

Kvam. Tidsskr Nor Legefor. 2019 



Lateks - sensibilisering

• Blodprøver med med antistoff mot lateks (IgE)
• Generell populasjon (prevalens)
• under 1% 
• 7.6%

• Spesielle yrker (prevalens)
• Tannleger 30%
• Kirurger 50%
• Sykepleiere 25-50%



Lateks - positiv prikktest

• Pasienter fra allergisenter i Danmark (prevalens)
• 2002-05: 6.1% 
• 2006-9 1.9 %
• 2010-13 1.2% p<0.0001

Blaabjerg.Contact Dermatitis. 2015 



Lateks allergi

• Positiv prikktest og reaksjon ved kontakt 
med lateks (positiv provokasjonstest)

• 2002-05: 1.3% 
• 2006-13 0.5-06.% p<0.004

Blaabjerg.Contact Dermatitis. 2015 



• 555 australske helsearbeidere 
• fra 1993-2014
• 40% atopisk 
• Ca 80% irritativ
• Ca 50 % allergisk
• Ca 13 % lateks (topp i 1999)

Higgins. Contact dermatitis. 2016. 

Kronisk håndeksem hvilken type?



Kronisk håndeksem hvilken type?

• Vanskelig/umulig å skille dem fra hverandre!
• Kombinasjon
• Eksem over 6 uker- henvises hudlege
• Eksem over 6 uker knyttet til arbeid- henvise hudlege og 

arbeidsmedisiner



Kvam. Tidsskr Nor Legefor. 2019



Hanskerelaterte hudplager hos 
helsepersonell =
Arbeidsrelaterte hudplager

Henning. Annaks of Work Exposure and Health. 2021 

Håndeksem 
dobbelt så vanlig 

hos helsepersonell 
sammenlignet med 

vanlig befolkning



Kasuistikk





Henvises RAAO - hudlege

• Prikktest hanskemateriale og lateks negativ
• Dermografisme positiv
• Urtikariell hudreaksjon kort
tid etter at forskjellige typer hansker
ble tatt av
• Test med rommelig og trang hanske

https://vimeo.com/502236289?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=6740198


Hanskerelatert håndurtikaria

• Symtomatisk dermografisme lokalisert til hendene
• Hovedsakelig beskrevet hos helsearbeidere
• Mistenkes ved
• Umiddelbar urtikariell hudreaksjon ved bruk av alle typer engangshansker
• Negative allergitester lateks og gummitilsetningsstoffer

• Sannsynligvis underdiagnostisert
• Differensialdiagnose til kontaktallergi



Hansketyper



• Naturgummi: 
• Lateks

• Syntetiske hansker
• Nitril
• Vinyl

• Polyisopren (syntetisk variant av lateks)
• Neopren
• Flexilon
• Polyetylen



Fordeler Ulemper

Svært god beskyttelse mot bakterier og 
virus

Kan gi lateksallergi (raskt innsettende)

Høy elastisitet, strekkfasthet og 
slitestyrke

Kan forårsake kontaktallergi mot 
gummiakseleratorer(sakte innsettende)

God fingerfølsomhet Okklusjon

God komfort og omslutning rundt 
håndleddene

Bestandig mot kjemikalier

Latekshansker



Fordeler Ulemper
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Nitrilhansker

Fordeler Ulemper

Svært god beskyttelse mot bakterier og 
virus

Kan forårsake kontaktallergi mot 
gummiakseleratorer (sakte innsettende)

Relativt god fingerfølsomhet Mindre slitesterke og elastiske enn 
lateks

God komfort og omslutning ved
håndleddene

Bestandig mot en rekke kjemikalier

Punkteringsmotstandig



Nitrilhansker

Fordeler Ulemper

Svært god beskyttelse mot bakterier og 
virus

Kan forårsake kontaktallergi mot 
gummiakseleratorer (sakte innsettende)

Relativt god fingerfølsomhet Mindre slitesterke og elastiske enn 
lateks

God komfort og omslutning ved
håndleddene

Bestandig mot en rekke kjemikalier

Punkteringsmotstandig



Krav til hansker for helsepersonell

Klassifisert som medisinsk utstyr 
CE merket



Valg av hansker



• Frisk hud

• Syk hud



Valg av hansker- frisk hud

• Tilpasset oppgaven du skal gjøre
• Passform
• Hudvennlige, allergivennlige 
• Pris



Hvilke hansker brukes på OUS?



Hvilke hansker brukes på OUS?



Pris viktig?
• Operasjonshansker 
• Relativt dyre uavhengig av type

• Undersøkelseshansker 
• Ikke forskjell i pris på nitril og lateks
• Ikke forskjell i pris på akseleratorfrie vs vanlig nitril



Valg av hansker – frisk hud

Operasjonshansker
• Smitte/infeksjon
• Strekkfasthet
• God passform
• Fingerfølsomhet

Undersøkelseshansker
• Smitte/infeksjon
• God passform
• Punkteringsmotstand
• Hudvennlige/allergivennlige

Lateks Nitril



Akseleratorfrie nitrilhansker

Foto: Andreas Hvid Ramsdal, STAMI



Valg av hansker – frisk hud

Lateks Nitril

Pudderfrie 

Lavt innhold av frie 
proteiner

Akseleratorfrie



Valg av hansker- syk hud

• Tilpasset oppgaven du skal gjøre
• Passform
• Pris
• Hudvennlige, allergivennlige 

Individuell vurdering

Hjelp av Bedriftshelsetjenesten 
eller arbeidsmedisinsk avdeling



Allergisk håndeksem

En gang allergi – alltid allergi



Forebygge hanskerelaterte hudplager



• Lateksallergi

• Håndeksem (kontakteksem) 



Forebygge Lateksallergi

• Valg av riktige hansker

• Pudderfrie og med lavt 
innhold av allergener

• Unngå unødvendig bruk



Forebygge håndeksem

• Primær
• Sekundær
• Tertiær 



Primærforebygging

• Produkter 
• Hansker 
• Håndvask/desinfeksjon
• Arbeidsrutiner
• Opplæring 



Sekundærforebygging

• Produkter 
• Hansker
• Håndvask/desinfeksjon
• Arbeidsrutiner
• Opplæring

Individuell vurdering
Tidlig diagnose og behandling
Hjelp av bedriftshelsetjeneste/
arbeidsmedisinsk avdeling



Produkter



Hvordan velges produkter til OUS?



Kravspesifikasjoner 

• Såper/kremer
• «skal være merket med Svanemerket, EU Ecolabel, Bra 

Miljøval eller tilsvarende»
• «skal ikke inneholde parfyme»

• Hånddesinfeksjon, flasker (alkohol)
• «skal være tilsatt hudpleiende middel som glyserol eller 

andre fuktighetsgivere»



Hansker



Hanskebruk



Riktig bruk av hansker

• Hansker skal være rene, nye og tørre
• Bruk hansker så lang tid det er nødvendig, men så kort tid som mulig
• Bruk bomulls- eller bambushansker under 

beskyttelseshansken/gummihansken når hansker skal brukes > 10 min
• Bruk hansker ved vått arbeid (også i fritiden)
• Bruk varme hansker når du er ute når det er kaldt
• Gjenbruk aldri engangshansker
• Bedriftshelsetjenesten kan bistå med valg av hansker



Håndvask



Håndvask

• Håndvask tørker ut huden
• Kan gi allergi

• Lunkent vann tørker ut huden mindre
• Klapp  huden helt tørr



Håndvask eller desinfeksjon?
• Synlig søl, toalettbesøk eller ved infeksjon med 

sporedannende mikrober

Vask med vann                        Ellers:

Bruk 
desinfeksjon



Hånddesinfeksjon tar vare på huden



Fuktighetskrem



Fuktighetskrem

• Uten parfyme
• Så fet som mulig
• På hele hånden

• Så ofte som mulig
• Ikke rett før 

påføring av hanske

Når?



1) Ta kontakt med fastlegen og/eller 
bedriftslegen

2) Henvisning til hudlege og 
arbeidsmedisiner:

Hudlege: 
Sykehusavdeling (har 
spesialiserte tester)

Arbeidsmedisiner: 
Ullevål/STAMI, Skien, Bergen, 
Trondhjem, Tromsø

TIDLIG DIAGNOSE


