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Personlig beskyttelsesutstyr og personlig 
vernutstyr er formelt sett ikke det samme





Verneutstyr

 Når det ikke på en annen måte kan 
tas forholdsregler... (aml § 12)

 «Nest beste løsning»

 Kommer i tillegg til andre tiltak, ikke i 
stedet for

 Ingen beskyttelse er 100% sikker



 Hansker

 Munnbind

 Åndedrettsvern

 Øyebeskyttelse

 Bekledning



Hansker



Beskyttelseshansker produseres av 
mange ulike materialer

 Naturgummilateks

 Nitril

 Polykloropren

 Polyisopren

 Styren-eten-butadien

 Polyeten

 Polyuretan

 PVC / vinyl



Krav til medisinske engangshansker (1)
NS-EN 455: Engangshansker til medisinsk bruk

Gjelder for alle hansketyper

 Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull
 Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper
 Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet
 Del 4: Krav til og prøving for holdbarhetskrav



NS-EN 455-1: 
Krav til og prøving på fravær av hull

 Det stilles samme krav til alle 
medisinske hansker, uansett 
materiale og bruksområde. 

 AQL 1,5 (acceptable quality level) 
 Grense for hvor stor andel av hull 

som tillates



Gjennomtrengelighet for kjemikalier
(f.eks. cytostatika)

 Det finnes ikke krav til medisinske hanskers 
gjennomtrengelighet (finnes for vernehansker)

 Medisinske hansker regnes som medisinsk 
utstyr, mens vernehansker regnes som 
personlig verneutstyr, og de hører inn under 
hvert sitt regelverk



Krav til vernehansker

NS-EN 374: Vernehansker mot farlige kjemikalier 
og mikroorganismer

 Del 1: Terminologi og ytelseskrav for kjemiske 
risikoer

 Del 2: Bestemmelse av motstand mot 
gjennomtrengning

 Del 4: Bestemmelse av motstand mot 
nedbrytning ved kjemikalier

Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer for 
mikroorganismer



Krav til vernehansker (2)

NS-EN 16523: Bestemmelse av materialers 
motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier 

Del 1 (2015): Gjennomtrengning av flytende 
kjemikalier som er i kontinuerlig kontakt med 
materialer



Beskyttelse mot stikkskader



HANSKER OG STIKKSKADER

Stikk gjennom en hanske 
reduserer risikoen for blodsmitte
 Suturnåler: 1/6
 Hule nåler: 1/2



Doble hansker

Matta et al. BMJ 1988;297:597

Ytre hanske: 11% perforason

Indre hanske: 2% perforasjon

Venstre pekefinger hyppigste lokalisasjon



Inspiring Confidence

Doble hansker gir signifikant reduksjon 
av eksponering

Når ytterhansken punkterer er innerhansken 
intakt i: 80% - 96% av tilfellene.

Naver L.P.S, Gottrup F. Eur J Surg 2000; 166: 293-295 

Matta H, et al. BMJ 1988; 297: 597-598
Bennet S, Duff T. Obs and Gyne 1991; 78 No.9:  1019-1022



Inspiring Confidence

Blood exposure in single versus double gloving 
during pelvic surgery. 

Blod på hendene:
38%

Enkle hansker

2%

Doble hansker

Cohn GM and Seifer DB. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 715-717.



Avslører 97% av alle punksjoner 

(<50% med konvensjonelle doble hansker)

Indikerende dobbelhanskesystem 

Wigmore SJ et  al. Brit J Surg1994;81:1480 



Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infections. 
The Cochrane Library 2003, Issue 3
Tanner J. Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.:CD003087. 
DOI:10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005)
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Resultater: Enkle vs. doble hansker

Tanner J. Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.:CD003087. 
DOI:10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005, page 7)

A. Enkle hansker

B. Doble hansker 
ytterhansker

C. Doble hansker 
innerhansker

Vaskulær, plastikk, generell kirurgi, gynekologi og obstetrikk



Tanner J. Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.:CD003087. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005, page 9)

Resultat: Doble versus indikator hansker
Ortopedisk kirurgi
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 Bruk av hansker skal knyttes til konkrete 
arbeidsoppgaver

 Tas på like før prosedyren starter og kastes 
etterpå

 Arbeid fra “rent” til “skittent”

 Berør færrest mulig flater og gjenstander med 
hansker

Regler for bruk av hansker (1)



Regler for bruk av hansker (2)

 Hold behanskede hender unna ansiktet
 Unngå å berøre eller justere annet 

beskyttelsesutstyr med hansker

 Hansker skal ikke vaskes

 Hendene skal desinfiseres eller vaskes etter 
bruk av hansker



 Skift hansker
Mellom hver pasient
Under bruk hvis det går hull på dem og hvis de 
blir sterkt tilsølte (selv under samme 
arbeidsoppgave)
Etter bruk når arbeidsoppgaven er ferdig

 Utfør håndhygiene før du tar på nye hansker

 Kast i hensiktsmessig avfallsbeholder
Bruk aldri hansker om igjen

Regler for bruk av hansker (3)

















Munnbind

Åndedrettsvern



Munnbind



Åndedrettsvern



Munnbind
(medisinske ansiktsmasker)



Klassifikasjon av medisinske 
ansiktsmasker (kirurgiske munnbind)

To hovedtyper i henhold til 
filtreringsevne og differensialtrykk: 
Type I og II

Videre klassifikasjon i henhold til 
resistens mot sprut for type II: R



NS-EN 14683:2014
Test av bakteriell filtreringseffektivitet for 

medisinske ansiktsmasker

S. aureus ATCC 209 eller ATCC 6538

2.200 + 500 CFU per test

Forstøver som gir partikler med 
gjennomsnittstørrelse 3,0 µm + 0,3µm

Luftstrøm 28,3 l/min i 2 minutter

 ”Anderson sampler”



Anderson sampler





Egenskap Type I Type II Type IIR
Bakteriell filtrerings-
effektivitet (BFE), %

> 95 > 98 > 98

Differensialtrykk (Pa) 
(pustemotstand)

< 40 < 40 < 60

Sprut-resistens, trykk 
(kPa)

Ikke 
krav

Ikke 
krav

> 16 (1,6 m 
vannsøyle)

Krav til medisinske ansiktsmasker 
(kirurgiske munnbind)
NS-EN 14683:2014



Test på motstand mot sprut
ISO 22609

Trykk (kPa) Hastighet (cm/s) Åningstid (s)
10,6 450 0,80

16,0 550 0,66

21,3 635 0,57

Kunstig blod, 2 ml, horisontalt, svarende til blodtrykk











• God tilpassing 
hindrer lekkasje 
langs kantene.   

Bruk munnbind riktig
• Skal dekke 
munn og nese.

• Kastes straks 
etter bruk, så 
håndhygiene!

• Unngå å berøre 
munnbindet

• Tas av ved 
knytebåndene

• Skal aldri henge 
rundt halsen

• Visir/briller ved 
fare for søl/sprut

• Klem til          
nesebøylen



Åndedrettsvern







Åndedrettsvern - Terminologi
3.1 Ansiktsdel

3.2 Filteringsdel

3.3 Pusteapparat



Halvmaske



Halvmaske







Åndedrettsvern

 Standard NS-EN 149:2001 + A1 2009
 3 klasser (FFP1, FFP2, FFP3)
 Krav til:

- Filterpenetrasjon
- Totallekkasje, inkl. lekkasje langs  kanten
- Evt. ventilfunksjon
- Pustemotstand

Filtrerende halvmaske



Filtre

Filter-
klasse

Filtrerings-
effektivitet

Beskytter mot Kommentarer, noen eksempler

P1 Lav Faste partikler Brukes kun dersom støvet er ufarlig

P2 Middels Faste partikler 
og 
væskepartikler

Beskytter mot de fleste typer støv 
med lav giftighet. Eks. boring i fjell 
eller i gruver, feiing av piper, 
slipearbeid, isolasjonsarbeid

P3 Høy Brukes når støvet inneholder eller 
kan inneholde giftige eller meget 
giftige partikler, kreftfremkallende 
stoffer, radioaktive partikler, 
bakterier, virus  



Åndedrettsvern

Maksimum 1 % penetrasjon
Partikkelstørrelse 0,7 – 12 μm.  
Flow på 95 liter per minutt.
Maksimalt 2 % lekkasje ved brukertest

Filtrerende halvmaske FFP3



 Kirurgisk munnbind: 97 - 98 %
 Åndedrettsvern FFP1: 97 %
 Åndedrettsvern FFP2: 99,9 %
 Åndedrettsvern FFP3: 99,99 %

Filtrering av mykobakterier

Chen et al.  AJIC 1994;22:65



Tuberkulose

 Kirurgisk munnbind: 2,4
 Filtrerende halvmaske: 17,5
 PAPR: 238

Reduksjon i smitterisiko:

Barnhart et al.  JOEM 1997;39:849



Turboutstyr med P3-filter

Nominell beskyttelsesfaktor:
 500 - åpne systemer  (hette/hjelm/skjerm)
 2000 - lukkede systemer (hel/halvmaske)
 Personer med skjegg (åpent system)
 Spesielt risikofylte situasjoner

 meget smittefarlig multiresistent tbc, 
spesielt ved bronkoskopi, intubering, autopsi



Hvordan ta på og kontrollere 
åndedrettsvern





















Øyebeskyttelse





Øyevern

 Må gi god dekning for å hindre at dråper 
treffer øynene, også når man ikke har blikket 
direkte rettet mot kilden

 Visir må dekke ansiktet ned i nivå med 
hakespissen og helt bak til forkant av ørene

 Må kunne bruke sammen med private briller

 Bør kunne dekontamineres i spyle- eller 
vaskedekontaminator





Beskyttelsestøy



Vernetøy





Norsk standard NS-EN 14126 

Vernetøy
Ytelseskrav og 
prøvingsmetoder for vernetøy 
mot smittestoffer (innbefattet 
rettelsesblad AC:2004)

Krav til vernetøy mot smittestoffer





Vernetøy mot smittestoffer

Klassifiseres basert på gradering av:
 Motstand mot kontaminerte væsker under 

hydrostatisk trykk (ISO 16604)
 Motstand mot våt bakteriepenetrasjon 

(NS-EN ISO 22610)
 Motstand mot penetrasjon av biologisk 

forurensende støv (NS-EN ISO 22612)





Klasse Hydrostatisk trykk uten 
gjennomtrengning

6 20 kPa
5 14 kPa
4 7 kPa
3 3,5 kPa
2 1,75 kPa
1 0 kPa

Klassifisering i henhold til ISO 16604



”Den biomiske 
kirurg”

Personlig meddelelse 
Geert Driessen



Trykk
psi cm H2O

Venstre arm 3 211
Underarm 2 140
Albu 2 140
Siden på albuen 5 351
Abdomen 3 211
Hofte 6 422
Stå på sensoren 10 700

Personlig meddelelse Geert Driessen

Trykk mot operasjonsfrakk under bruk





Klasse Tid før gjennombrudd, 
t minutter

6 t > 75

5 60 < t < 75

4 45 < t < 60

3 30 < t < 45

2 15 < t < 30

1 < 15 min

Klassifisering i henhold til NS-EN ISO 22610





Klasse Penetrasjon (log cfu)

3 < 1

2 1 < log cfu < 2

1 2 < log cfu < 3

Klassifisering i henhold til NS-EN ISO 22612



Hambraeus A. J Hyg Camb 1978;85:175

Antall Operasjons- Senge-
S.aureus avdeling avdeling

0 21 (64 %) 10 (36%)
30 3

- 100 6 (36 %) 5
- 300 3 8     (64 %)
- 1000 3
- 3000 2
>3000

Forurensning av personalskjorter 
med S. aureus (ikke-bærere)



Hambraeus A. J Hyg Camb 1978;85:175

Antall Operasjons- Senge-
S.aureus avdeling avdeling

0 7 (50 %) 5 (22 %)
30 - -

- 100 2 6
- 300 3 (50 %) 2     
- 1000 2 4 (78 %)
- 3000 4
>3000 2

Forurensning av personalskjorter 
med S. aureus (bærere)



Forurensing uniform ved stell av spreder 
av gule stafylokker

Median verdi for 
gule stafylokokker

Stellefrakk i bomull 9.000

Operasjonfrakk 1.800

Uten beskyttelsesfrakk 110.000



Hambraeus A. J Hyg Camb 1973;71:799

 Bruk av beskyttelsesfrakk reduserer 
forurensningen av tøyet under 8 – 25 ganger 
ved stall av pasienter som sprer store 
mengder gule stafylokokker

 Beskyttelsesfrakk reduserer spredningen av 
S. aureus fra en pasient til en annen 75 – 130
ganger i brannskadeavdeling.

Beskyttelsesfrakk



Hambraeus & Ransjö 1977

 100 ganger økning av barriere-egenskapene 
ga bare 5 ganger økning av barriere-
funksjonene i eksperimentelle 
pleieprosedyrer

Beskyttelsesfrakk



Hambraeus A. J Hyg Camb 1973;71:799

Hambraeus & Ransjö 1977

 Beskyttelsesfrakk utenpå en forurenset 
uniform reduserer ikke spredning til luft

 Bakterier på uniformen spres lettere til luft 
når det brukes beskyttelsestøy utenpå

Frakk: x 2
Kjeledress: x 8

Beskyttelsesfrakk




























