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handsker, og ikke mindst bruger dem på rette 
vis.  

At finde de rigtige handsker til dine arbejds
opgaver kan være en svær opgave. Handske 
markedet er stort, og det kan være svært at få 
et overblik. Priserne kan desuden være meget 
forskellige og er derved en potentiel fare for, at 
det ikke er de 100 % bedste til opgaven der bli
ver valgt. Husk sikkerhedsorganisationen skal 
inddrages ved valg af handsker og valget må 
ikke udelukkende ske på grundlag af en økono
misk vurdering. Sæt derfor den nødvendige tid 
af til at finde de rette handsker til nye arbejds
opgaver, og få brug af handsken implementeret 
i laboranternes arbejdsrytmer så den er let til
gængelig og beskytter optimalt. 

BARRIERECREME ELLER BARRIEREGEL 
Der markedsføres en række produkter, som 
består af barrierecreme eller barrieregel, der 
skal påføres huden for at opnå beskyttelse. 
Bemærk, at denne type løsninger endnu ikke er 
tilstrækkeligt afprøvet til at kunne anbefales 
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HANDSKER – 
EN OPDATERET VEJLEDNING

For at opnå et sundt og sikkert arbejdsmiljø på 
virksomhederne i forhold til effektivt at fore
bygge hudlidelser og andre erhvervssygdomme 
hos laboranter er det afgørende, at der bl.a. 
sættes fokus på valg og brug af handsker. 
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i indu
strien har netop udgivet en opdateret vejled
ning, som ligger gratis på www.bfai.dk, hvor 
du også kan finde en masse anden viden til 
brug i det forebyggende arbejde i laboratoriet. 

Den nye handske
vejledning om  hand 
ler bl.a. opdateret 
information om 
handskemateria
ler, handskestør
relser, pasform og 
brug af handsker. 
Alt sammen oplys
ninger, som kan 
bidrage til, at du 
får de rigtige 
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anmeldte erhvervssygdomme. I ca. 70 % af  
tilfældene anerkendes sygdommen som forår
saget eller forværret af arbejdet, hvilket gør 
hudlidelser til den hyppigste anerkendte er 
hvervssygdom.

Til et foredrag med AstmaAllergi Danmark blev 
jeg opmærksom på, at undersøgelser viser, at 
ikke alle er lige veltrænet i selve håndteringen 
af handsken, hvilket de så ved en undersøgel
se, hvor der blev testet for kontaminering af 
hånden efter brug af handsken. Prøv at tænke 
på det, næste gang du bruger handsker, og læs 
mere om det i vejledningen.

God fornøjelse med vejledningen, som er fuld 
af vigtig viden til dig der bruger handsker.

Referencer: 
• En vejledning om brugen af handsker  

vejledning fra bfa-i.dk
• Eksem og hudallergi vejledning fra bfa-i.dk
• Arbejdsmiljøbrevkassen “Eksem og hudallergi,  

et stadig større problem”.

som erstatning for handsker og bliver derfor 
ikke omtalt detaljeret i vejledningen.

HANDSKER KAN FOREBYGGE SYGDOM
En række kemiske og biologiske stoffer kan 
optages gennem huden og dermed i kroppen, 
og der skal i forhold til loven være fokus på  
at undgå hudkontakt med kemikalier og ikke 
mindst på stoffer, som kan give kræft, repro
duktionsskader, skader på nervesystemet samt 
hormonforstyrrende stoffer. Skader, som hand
sker kan være med til at forebygge. Mangel på 
handsker eller uhensigtsmæssig brug af hand
sker kan i sig selv give anledning til en række 
hudgener. 

Antallet af erhvervssyg
doms anmeldelser har 
været støt stigende, og 
der er tale om næsten 
en fordobling over de 
sidste ti år. Hudlidelser 
er den næststørste syg
domsgruppe blandt 

BRUG HANDSKER
•  Ved arbejde som indebærer 

kontakt med kemikalier, mikro
organismer eller smittekilder

•  Ved vådt, snavset og støvet 
arbejde

• Ved arbejde med fødevarer
•  Når de foreskrives af den 

kemiske APV, sikkerheds
databladet eller kemikalie 
leverandøren

• Når der er krav i regler.

Undgå 
kontami-
nering, når 
handsken 
tages af.
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