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Til videreformidling til: 

Landets kommuner og regioner og deres relevante institutioner, herunder: 

 hospitalsafdelinger og infektionshygiejniske enheder 

 kommunale hygiejneorganisationer 

 pleje- og rehabiliteringscentre 

 hjemmepleje- og hjemmesygeplejeenheder 

 kommunale og regionale botilbud 

 personale der udfører plejeopgaver i tilknytning til væresteder mv. 

Klinikker på asyl- og udrejsecentre og i Kriminalforsorgen  

 

 

Nye retningslinjer og anbefalinger for forebyggelse af smitte med 

COVID-19 og anvendelse af værnemidler 
 

 

Sundhedsstyrelsen udsender hermed nye retningslinjer baseret på opdaterede 

anbefalinger fra Statens Serum Institut for forebyggelse af smitte og anvendelse 

af værnemidler i forbindelse med COVID-19.  

 

Retningslinjerne retter sig mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser 

for socialt udsatte. De erstatter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyg-

gelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere af 25. marts 2020. 

 

Retningslinjerne er ikke rettet mod fx politi og redningsmandskab og andet per-

sonale på fx væresteder, asylcentre og i fængsler, der ikke varetager plejeopga-

ver. Der henvises i stedet til Sundhedsstyrelsens information til politi og front-

personel udenfor sundhedssektoren1. 

 

Til retningslinjerne er knyttet et faktaark (vedhæftet). Sundhedsstyrelsen er der-

udover ved at udarbejde yderligere information i form af bl.a. plakater om brug 

af værnemidler. Dette supplerer tidligere plakater målrettet personale i primær-

sektoren. Materialet vil blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: 

https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren. 

 

Baggrund og formål 

På grund af den aktuelle udbredte smitte med COVID-19 er det vigtigt, at alt 

personale sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte er be-

kendt med hvordan de forebygger, at de selv og andre borgere smittes. 

 

                                                      

1 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Information-til-politi-

og-frontpersonel-udenfor-sundhedssektoren 
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 Side 2 

Det er i den forbindelse særligt vigtigt at sikre hensigtsmæssig brug af værne-

midler. Det indebærer både at sikre, at værnemidler bruges hvor det er nødven-

digt for at undgå smittespredning, samt at de bruges korrekt. 

 

Der henvises i retningslinjerne til uddybende anbefalinger fra Statens Serum In-

stitut om hensigtsmæssig brug af værnemidler (opdateret d.d.), herunder hvor-

dan man ved mangelsituationer kan optimere forbruget af værnemidler uden at 

det medfører en forøgelse af smitterisikoen, fx ved at forlænge brugen til flere 

borgere på samme tid eller ved genbrug.  

 

Anbefalingerne fra Statens Serum Institut kan findes her: https://hygi-

ejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19 

 

Ledelsens ansvar 

Det er et driftsherre- og ledelsesansvar at sikre, at personalet er bekendt med 

retningslinjerne og anbefalingerne, har de fornødne værnemidler tilgængeligt 

og er instrueret i brugen af dem, samt at sikre løbende tilsyn med at værnemid-

lerne bruges korrekt. 

 

Yderligere vejledning 

Statens Serum Instituts anbefalinger og informationsmateriale målrettet CO-

VID-19 kan findes her: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejni-

ske-retningslinjer-for-covid-19 

 

Endvidere henvises til alment gældende anbefalinger for værnemidler og hygi-

ejne i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), især NIR Gene-

relle, NIR Supplerende og NIR for Rengøring: https://hygiejne.ssi.dk/retnings-

linjer/nir 

 

Ledelsen på kommunale institutioner kan søge yderligere vejledning i den rele-

vante kommunale forvaltning og hos den kommunale hygiejneorganisation. 

Nogle kommuner har aftaler med regionens infektionshygiejniske enheder om 

rådgivningsbistand.  

 

Regionale institutioner kan indhente rådgivning hos regionens infektionshygiej-

niske enheder. 

 

Endvidere kan søges rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det anbefa-

les at afsøge ovenstående muligheder først. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mads Biering la Cour 

Enhedschef 
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