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Vejledning i påtagning eller aftagning af usterile 
og sterile kitler og handsker i sundhedsvæsenet
Ann Folin, RN, CNOR, rådgivende klinisk sygeplejerske

Det er meget vigtigt, at sundhedspersonale nøje følger 
procedurerne for at påtage, have på og på en sikker måde 
at aftage personligt barrierebeskyttelsesudstyr. Hvis dette 
bliver gjort korrekt, vil det beskytte sundhedspersonale 
fra  kontaminering. Der findes mange vejledninger i at i 
på- og aftage forskellige elementer af barrierebeskyttelse i 
litteraturen1-5. Det er af afgørende vigtighed, at trinnene 
udføres omhyggeligt, så man undgår selvkontaminering, 
idet beskyttelsesudstyret efter brug vil være snavset.

Forskellige typer af personlige værnemidler
Den type personlige værnemidler, der bruges, vil variere på 
grundlag af det nødvendige niveau af forsigtighed og bør 
skræddersyes til den specifikke opgave1. De vigtigste dele 
er forklæde eller langærmet beskyttelseskittel, medicinske 
ansigtsmasker med eller uden visir eller åndedrætsværn, 
beskyttelsesbriller eller ansigtsskærme og endelig handsker. 
Udstyrsdelene kan ligeledes variere afhængigt af usterile eller 
sterile procedurer, og om de er fremstillet af engangs- eller 
genbrugsmaterialer. 
 Rækkefølgen, hvori man ifører sig de enkelte dele af 
barrierebeskyttelsen, afhænger af situationen og opgaven, der 
skal udføres, f.eks. om det er en steril kirurgisk procedure eller 
en standardmæssig beskyttelsesprocedure ved kontakt med 
dråbeinfektion eller luftbåren infektion.

Rækkefølgen hvori man ifører sig standardmæssige usterile 
personlige værnemidler anbefales således1:
1. Usteril beskyttelseskittel (og/eller forklæde)
2. Maske eller åndedrætsværn
3. Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
4. Usterile undersøgelseshandsker

Rækkefølgen hvori man ifører sig sterile personlige 
værnemidler (som minimum den sterile kittel og de sterile 
handsker, og sommetider omfatter dette også en steril hjelm, 
som ikke vil blive drøftet her) for kirurgiske procedurer 
anbefales således6 :
Punkt 1-3 foretages inden udførelse af den kirurgiske 
håndvask eller desinfektion af hænder.
1. Tildække alt hoved- og ansigtshår (hue og/eller hjelm) 
2. Tage en maske eller åndedrætsværn på
3. Tage beskyttende øjenudstyr på (beskyttelsesbriller med 

sideskjold, ansigtsskærm. Sommetider har ansigtsmasken 
et integreret visir)

4. Tage en steril operationskittel på
5. Tage sterile operationshandsker på

I denne udgivelse vil anbefalingerne vedrørende påtagning og 
aftagning af en langærmet, usteril engangbeskyttelseskittel, 
en steril operationskittel, usterile undersøgelseshandsker og 
vigtigheden af håndhygiejne blive diskuteret og præsenteret. 

Hvordan skal en usteril beskyttelseskittel 
tages på?
Formålet med en usteril beskyttelseskittel er at forhindre 
krydskontaminering mellem brugeren og patienten under 
den rutinemæssige pleje i sundhedsvæsenet. Før man ifører 
sig beskyttelseskitlen, er det vigtigt, at valget af kittel er 
baseret på risikoniveauet for kontaminering. Visse områder på 
beskyttelseskitler og operationskitler er defineret som "kritiske 
zoner", hvor der er størst sandsynlighed for direkte kontakt 
med blod, kropsvæsker og/eller andre potentielt infektiøse 
materialer. Vælg den korrekte størrelse for at give kitlen et 
tilstrækkeligt overlap, så den svøber sig rundt om kroppen og 
dækker ryggen.7 Tag kitlen på, så den dækker kroppen helt fra 
halsen til knæene og armene og neder over håndleddene, og 
svøb den rundt om halsen og fastgør den herefter i nakken og 
bag på taljen1. Husk, altid at vaske eller desinficere hænder, før 
du tager kitlen på.
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4 Hvordan skal usterile undersøgelseshandsker 
tages på?
Formålet med undersøgelseshandsker er at reducere risikoen 
for kontaminering af sundhedspersonalets hænder med blod 
og andre kropsvæsker. Hvis du har en langærmet beskyttel-
seskittel på, så træk handskens manchet, så den også dækker 
beskyttelseskitlens manchet/elastik. Udskift handsken, hvis 
den er revet i stykker eller er stærkt kontamineret. Når dine 
hænder bliver kontamineret, når du tager handskerne af eller 
skifter dem, skal du straks vaske hænderne eller bruge et alko-
holbaseret hånddesinfektionsmiddel.2 

Sådan påtager man usterile undersøgelseshandsker 
Husk, altid at desinficere eller vaske hænder, før du tager 
undersøgelseshandsker på. Dette er den påtagningsprocedure, 
der anbefales af Verdenssundhedsorganisationen (WHO)2: 
•	 Tag en handske ud af dens originalæske
•	 Rør kun ved en begrænset del af handskens overflade 

svarende til håndleddet (den øverste kant af manchetten)
•	 Tag den første handske på
•	 Tag den anden handske med den bare hånd, og rør kun 

ved en begrænset del af handskens overflade svarende til 
håndleddet

•	 For at undgå at berøre huden på underarmen med den 
behandskede hånd, skal du dreje ydersiden af handsken, 
der skal tages på, ud over de foldede fingre på den be-
handskede hånd, og tage handsken på den anden hånd på 
denne måde 

•	 Når hænderne er blevet iført handsker, bør de ikke røre 
ved noget som helst, der ikke er defineret ved indikationer 
og betingelser for handskebrug  

Hvordan tager man en usteril beskyttelseskittel 
og usterile undersøgelseshandsker af?
Der er forskellige måder at aftage sine handsker på, afhængigt 
af om man har beskyttelseskittel på eller ej. Hvis du har en be-
skyttelseskittel på, er der ligeledes forskellige måder, afhængigt af 
om man blot aftager sin kontaminerede handske for at tage en 
ny på, eller om man aftager både den kontaminerede kittel og 
handskerne samtidig. Herunder beskrives to forskellige måder1.

1. Aftagning af både den kontaminerede engangsbeskyttel-
seskittel med lange ærmer og handsker1
•	 Tag fat i kitlen forpå og træk den væk fra kroppen, så 

båndene går i stykker, og du kun rører ved kitlens yderside 
med dine behandskede hænder 

•	 Mens du fjerner kitlen, skal du folde eller rulle den til en 
bylt med vrangen udad 

•	 Idet du fjerner kitlen, skal du samtidig trække handskerne af, 
idet du kun rører indersiden af handskerne med dine bare 
hænder. Anbring kitlen og handskerne i en affaldsbeholder 

•	 Hvis dine hænder bliver kontamineret, når du tager kittel 
eller handsker af, skal du straks vaske hænderne eller bru-
ge et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel 

2. Aftagning af handskerne alene1 
•	 Med en behandsket hånd tager du fat i håndfladen på den 

anden behandskede hånd og trækker den første handske af 
•	 Hold den fjernede handske i den behandskede hånd 
•	 Lad fingrene på den hånd, der ikke har handske på, glide 

ind under den tilbageværende handske ved håndleddet, 
og træk den anden handske over den første 

•	 Smid handskerne i en affaldsbeholder 
•	 Hvis dine hænder bliver kontamineret, når du tager hand-

sker af, skal du straks vaske hænder eller bruge et alkohol-
baseret hånddesinfektionsmiddel 

 

Hvordan skal en steril operationskittel tages på?
Formålet med operationskitlen er at forhindre bakteriekonta-
minering af operationssåret fra personalet på operationsstuen 
og at beskytte personalet på operationsstuen mod kontami-
nering af blod og andre kropsvæsker fra patienten. Lige som 
for den ikke-sterile beskyttelseskittel er det vigtigt, at valget af 
operationskittel  er baseret på risikoniveauet for kontamine-
ring, og at den valgte størrelse vil give den bedste barrierebe-
skyttelse mod krydskontaminering. 

Tag fat i den sterile kittel, og stil dig et sted, hvor kitlen kan 
åbnes uden risiko for kontaminering, og udfør herefter følgen-
de trin8:   
1. Før begge hænder ind i ærmegabene. Hold kitlen ud fra 

kroppen og lad den folde sig helt ud
2. Stik begge hænder og overarme ind i ærmegab og ærmer; 

hold hænderne i skulderniveau og væk fra kroppen
3. a  Hvis du påtager handsker med den åbne metode, træk-

ker du manchetten ned i niveau med tommelfingeren  
b  Hvis det er med den lukkede metode, stikker du hæn-
derne ud til kanten af manchetten

4. Den usterile sygeplejerske trækker kitlen op over skuldre-
ne ved at tage fat i kitlens inderside

5. Arranger velcrolukningen i nakken
6. Bind kitlens indvendige bånd
7. Når handskerne er på, tager du fat i båndet med begge 

hænder, skil det venstre udvendige bånd fra pappet og 
hold båndet i venstre hånd

8. Ræk båndets pap til den usterile sygeplejerske, drej tre-
kvart omgang til venstre, mens sygeplejersken trækker det 
udvendige bånd ud i sin fulde længde

9. Tag båndet igen ved at trække det ud af pappet, som hol-
des af sygeplejersken, og bind det sammen med det andet 
udvendige bånd i venstre side 

Påtagningsprocedure for sterile operationskitler 

4. The circulating nurse should pull the gown  
over shoulders, touching only the inside  
of the gown.  

7. After gloving, grasp the belt card with both 
hands, separate the left outer belt from the 
belt card and keep the belt in the left hand.

3a. When open glove donning, pull cuff to thumb  
   level. 

3b. When closed, push the hands to the edge  
   of the cuff (small image).

2. Slip both hands and forearms into 
armholes and sleeves, keep hands at 
shoulder level and away from the body.

1. Put both hands into armholes. Hold the 
gown away from the body, and allow it to 
unfold completely.

Donning procedure for surgical gowns
Grasp the sterile gown and step into an area where the gown may be opened without risk of contamination.

6. Tie the inner belt of the gown.5.  Arrange hook and loop fixation.

9. Retrieve the outer belt by pulling it out of 
the belt card held by the circulating nurse 
and tie it together with the other outer belt on 
the left hand side.

8. Hand the belt card to the circulating nurse, 
then make a three-fourth turn to the left 
while the circulating nurse extends the outer 
belt to its full length. 

Find out more at www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvagen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00  
The Mölnlycke and BARRIER trademarks, names and logos are registrered globally to one or more of the Mölnlycke 
Health Care group of companies.© 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. RNSU0032002

Påtagningsprocedure for operationskitler
Tag fat i den sterile kittel, og stil dig et sted, hvor kitlen kan åbnes uden risiko for kontaminering.

1.Før begge hænder ind i ærmegabene. 
Hold kitlen væk fra kroppen, og lad den 
folde sig helt ud.

2. Stik begge hænder og overarme ind i ærme-
gab og ærmer; hold hænderne i skulderniveau 
og væk fra kroppen.

3a.  Når du tager handsker på med den åbne 
metode, trækker du manchetten ned i niveau 
med tommelfingeren.

3b.  Når du bruger den lukkede metode, 
stikker du hænderne ud til manchetkanten 
(lille billede).

4. Den usterile sygeplejerske trækker 
kitlen over skuldrene, mens hun kun berører 
indersiden af kitlen.

5. Arranger velcrolukningen i nakken. 6. Bind kitlens indvendige bånd.

7. Når handskerne er taget på, skal du gribe 
fat i båndet med begge hænder, fjerne det 
udvendige bånd fra pappet og holde båndet 
i venstre hånd.

8. Ræk pappet til sygeplejersken, drej trekvart 
omgang til venstre, mens sygeplejersken træk-
ker det udvendige bånd ud i sin fulde længde.

9. Tag båndet igen ved at trække det ud af pap-
pet, som holdes af den usterile sygeplejerske, 
og bind det sammen med det andet udvendige 
bånd i venstre side.

Læs mere på www.molnlycke.dk
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5 Hvordan skal sterile operationshandsker tages på?
Formålet med de sterile operationshandsker er at skabe en 
barriere mod krydskontaminering af mikroorganismer mel-
lem patienten og sundhedspersonalet. Handskerne reducerer 
sandsynligheden for at eksponere patienten for eksogene 
organismer, der kan føre til infektioner i operationssåret, eller 
at udsætte sundhedspersonale for eksponering for blod eller 
andet potentielt infektiøst materiale.   
 Der er i dag evidens, som støtter og anbefaler en praksis 
med dobbelthandsker, der giver en grad af beskyttelse mod 
barrierebrud af handskerne (handskepunktur, flænger eller 
rifter) eller andre almindelige hændelser. Evidensen for at 
benytte to par handsker i forbindelse med operationer er over-
bevisende.9  Når der benyttes dobbelthandsker, vil inderhand-
sken i 85 % af tilfældene forblive kontakt10. Når du bruger 
dobbelthandsker med visuel punkturindikation, opdager du 
betydeligt flere punkturer sammenlignet med kun at bruge ét 
par handsker eller at bruge almindelige dobbelthandsker (to 
par handsker i samme farve)11. 

Da operationshandskerne er sterile, skal handskerne håndteres 
i overensstemmelse hermed under påtagningsprocessen for at 
sikre og bevare handskernes sterilitet. 

Påtagningsteknikken for sterile operationshandsker omfatter 
nogle forskellige teknikker10 og der praktiseres mange varian-
ter af disse. Teknikkerne kan opdeles i 3 hovedteknikker:
1.  Påtagning af handsker med åben teknik1

2.  Påtagning af handsker med lukket teknik
 – med manchetterne over hænderne13

 – med manchetterne i hænderne14

3.   Påtagning af handsker med assisteret teknik (give en an-
den person handsker på)15

Disse teknikker anvendes i hele verden, men nogle er mere al-
mindelige end andre, afhængigt af lokale traditioner, hjemlige 
rutiner og anbefalinger. Herunder vil påtagning af handsker 
med åben teknik blive beskrevet for kirurgiske dobbelthand-
sker med visuel punkturindikation. 

Påtagning af operationshandsker med åben steril teknik12

1. Påtag den sterile kittel, og åbn handskepakken og den 
indre emballage i henhold til lokale anbefalinger

2. Fra den indre emballage skal du tage den første farvede 
handske med din ikke-dominante hånd Placer modsatte 
hånds tommel- og pegefinger på folden af manchettens 
ombukkede kant på linje med handskens håndflade, og 
træk handsken over hånden

3. Lad manchetten vedblive med at være ombukket
4. Tag den anden farvede handske ud af indpakningen ved 

at placere de behandskede fingre under den ombukkede 
manchet. Med armene udstrakt og albuerne let bøjet 
indføres den ubehandskede hånd i handsken

5. Træk handsken over manchetten på kitlen med en let 
drejning af armen udad og indad

6. Træk handsken på, så den sidder korrekt. Sørg for, at den 
påtagne handske altid dækker manchetten på kitlen med 
en margen på ca. 10 cm. Tag en handske på den modsat-
te hånd på samme måde

7. Åbn den stråfarvede inderemballage med yderhandsken. 
Stik de farvede behandskede fingre ind i den første yder-
handske og stræk handsken, så den er behagelig og pas-
ser. Træk handsken på plads, og gentag proceduren med 
den anden yderhandske

8. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt ned over in-
derhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller 
glider ned. Tryk afslutningen af handskens manchet fast 
mod kitlen, så handskens skridsikre bånd kan fæstne sig

9. Når påtagningen og eventuelle justeringer er overstået, 
strækker du armene og sikrer dig, at handskerne sidder 
korrekt

Påtagning af kirurgiske dobbelthandsker med visiul punkturindi-
kation med åben teknik

Don the sterile gown and open the glove pack and inner wraps as recommended1

1.  From the inner wrap, take the first 
coloured glove with your nondomi-
nant hand. Place the thumb and index 
finger of the opposite hand on fold 
of the everted cuff in line with the 
glove’s palm and pull the glove over 
the hand.

4.  Pull the glove over the gown cuff by 
slightly rotating arm externally and 
internally.

Glove donning guide for Biogel® Indicator® Systems

‘OPEN Glove Donning’

For video instructions on how to don gloves and surgical gowns please see the Mölnlycke web site.
Reference: 1 Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Changing a contaminated/punctured glove during the surgical procedure

9 . If a glove puncture occurs in the 
presence of fluid, a dark coloured 
patch is visible through the outer 
glove at the site of perforation.

10. Remove the outer glove by pulling 
the cuff over the palm, so that the 
glove turns inside out. Dispose of 
the contaminated/punctured glove.

11. Check the inner glove for punctures. 
If punctured, remove and replace as 
per local recommendations. Other-
wise, dry with a sterile wipe.

Open a new glove package of the correct 
Biogel exchange outer gloves to maintain 
the colour indication accuracy. Don the new 
outer glove, ensuring that the cuff of the 
outer glove is pulled well over the cuff of 
the inner glove by 2.5 cm to avoid roll or 
slip down.

3.  Take the second coloured glove 
from the wrap by placing the gloved 
fingers under everted cuff. With arms 
extended and elbows slightly flexed, 
introduce the ungloved hand into the 
glove.

5.  Pull the glove into the correct posi-
tion. Ensure that the donned glove 
always completely covers the gown 
cuff with a margin of around 10 cm. 
Glove the opposite hand in the same 
manner.

6.  Open the straw coloured outer 
glove inner wrap. Push the coloured 
gloved fingers into the first outer 
glove stretching the glove to ensure 
comfort and fit. Pull the glove into 
postion and repeat with the second 
outer glove.

7.  Ensure the outer glove is pulled well 
over the inner glove (approx. 2.5 cm)  
 to avoid roll or slip down. Press 
the end of the glove cuff thoroughly 
against the gown to allow the glove 
anti-slip band to attach.

8.  After final donning and eventual 
adjustments stretch your arms and 
ensure that the gloves are properly in 
place

2.  Leave the cuff turned back.
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Find out more at www.molnlycke.com
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Hvordan skal snavsede engangsoperationskit-
ler og operationshandsker aftages?
For at beskytte arbejdstøj (uniformer/renrumsdragter), arme 
og hænder mod mikrober, der sidder på ydersiden af en 
snavset kittel og snavsede handsker, skal handskerne og kitlen 
aftages på en bestemt måde6, 16:
1. Begynd med at aftage den første snavsede yderhandske 

og kassér den
2. Fortsæt med at aftage den anden snavsede yderhandske 

og kassér den
3. Tag fat i skulder- eller taljeområdet på kitlen. Hvis kitlen 

er til flergangsbrug - bind operationskitlen op. Den uste-
rile sygeplejerske må åbne lukningen i ryggen.

4. Træk kitlen og kitlens ærme forover, hen- og udover den 
behandskede hånd, idet du vender vrangen udad og 
krænger handskemanchetten rundt.

5. Hold arme og kittel væk fra kroppen, mens du vender 
vrangen ud på kitlen, samler den i en bylt og kasserer den

6. Brug den ene hånds behandskede fingre til at tage fat i 
den ombukkede manchet, tag handsken af, og vend den 
med vrangen ud. Brug nu den ubehandskede hånd til at 
tage fat i den anden handskes ombukkede manchet, og 
tag handsken af, idet du vender vrangen ud på den, når 
den fjernes. Kassér handskerne, og desinficér hænderne

Vejledning i påtagning af handsker for Biogel® Indicator®-systemer

1.  Fra den indre emballage skal du 
tage den første farvede handske 
med din ikke-dominante hånd. 
Placer modsatte hånds tommel- og 
pegefinger på folden af manchet-
tens ombukkede kant på linje med 
handskens håndflade, og træk 
handsken over hånden.

Læs mere på www.molnlycke.dk
Mölnlycke Health Care, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. E-mail: info.dk@molnlycke.com.
Mölnlyckes varemærker, navne og logoer Hydrolock og Exufiber er registreret globalt for en eller flere af Mölnlycke Health 
Care Groups 
virksomheder. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. RNSU0531812.

‘ÅBEN påtagning af handsker’
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Tag den sterile kittel på, og åbn handskepakken og den indre emballage som anbefalet1

2. Lad manchetten vedblive med at 
være ombukket.

3.  Tag den anden farvede handske 
ud af indpakningen ved at placere 
de behandskede fingre under den 
ombukkede manchet. Med armene 
udstrakt og albuerne let bøjet 
indføres den ubehandskede hånd 
i handsken.

4.  Træk handsken over manchetten på 
kitlen med en let drejning af armen 
udad og indad.

5.  Træk handsken på, så den sidder 
korrekt. Sørg for, at den påtagne 
handske altid dækker manchetten 
på kitlen med en margen på ca. 10 
cm. Tag en handske på den modsat-
te hånd på samme måde.

6.  Åbn den stråfarvede indre 
emballage med yderhandsken. Stik 
de farvede behandskede fingre ind 
i den første yderhandske og stræk 
handsken, så den er behagelig og 
passer. Træk handsken på plads, og 
gentag proceduren med den anden 
yderhandske.

7.  Sørg for, at yderhandsken er 
trukket godt ned over inderhand-
sken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at 
den ruller eller glider ned. Tryk 
afslutningen af handskens manchet 
fast mod kitlen, så handskens 
skridsikre bånd kan fæstne sig.

8.  Når påtagningen og eventuelle 
justeringer er overstået, strækker 
du armene og sikrer dig, at 
handskerne sidder korrekt.

Skift af en kontamineret/punkteret handske under operationen.

9.  Hvis en handske punkterer, og der er 
væske til stede, bliver en mørkfarvet 
plet synlig gennem yderhandsken på 
perforationsstedet.

10.  Tag yderhandsken af ved at trække 
manchetten ud over håndfladen, 
så handsken vender vrangen 
ud. Kassér den kontaminerede/
punkterede handske.

11.  Kontroller inderhandsken for punk-
turer. Hvis den er punkteret, skal 
den tages af og skiftes i henhold til 
lokale anbefalinger. Ellers kan man 
prøve med en steril aftørring.

Åbn en ny handskepakke med de korrekte 
Biogel yderhandsker for at bevare den 
præcise indikation. Tag den nye yderhandske 
på, mens du sørger for, at yderhandskens 
manchet trækkes godt ned over manchetten 
på inderhandsken med 2,5 cm for at undgå, 
at den ruller eller glider ned.

For videoinstruktioner om, hvordan man tager handsker og operationskitler på, se Mölnlyckes hjemmeside.
Reference: 1 Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.
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6 “Håndhygiejne i form af at 
skrubbe eller vaske er og bliver 

den helt grundlæggende måde 
at garantere dekontaminering af 

hænderne på efter aftagning af 
handsker2.”

Er det vigtigt at udføre håndhygiejne efter at 
have fjernet beskyttelsesudstyr?
Ja, det er særdeles vigtigt at udføre håndhygiejne, direkte efter 
at man har taget den beskyttende udstyr af. Man kan enten 
rengøre hænderne ved at skrubbe dem med en alkoholbaseret 
formulering (20-30 sekunder*), eller man kan vaske hænderne 
med vand og sæbe (40-60 sekunder*)17. 

Aftagning af operationskittel og -handsker

1.  To protect the working 
clothing (scrub suits/clean 
air suits), arms and hands 
from microbs that are 
present on the outer side 
of soiled gown and gloves, 
the gloves and the gown 
must be doffed in a spe-
cific way.

4.  Grasp gown at the shoul-
der or waist area (as in 
this picture).

 If reusable gown - untie 
surgical gown; the circula-
tor must unfasten back 
closure. 

6.  Keep arms and gown away 
from the body while turn-
ing the gown inside out 
and dispose the gown.

2.  Start with doffing the first 
soiled outer glove and 
dispose. 

3.  Continue and doff the 
second outer glove and 
dispose.

5.  Bring the neck and sleeve 
of the gown forward, over, 
and off the gloved hand, 
turning the gown inside 
out and everting the cuff of 
the glove

7.  Using the gloved fingers 
of one hand to secure the 
everted cuff, remove the 
glove, turning it inside out. 
Now using the ungloved 
hand, grasp the fold of the 
everted cuff of the other 
glove and remove that 
glove, inverting the glove 
as it is removed. Dispose 
the gloves and disinfect 
the hands.
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Surgical Gown and Glove Doffing Guide

Doffing soiled gown and gloves

Find out more at www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00.

The Mölnlycke and Biogel trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group  
of Companies. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. RNSU0541812. 

Hænder er de vigtigste veje for overførsel af smittekim i 
forbindelse med sundhedsplejen og denne overførsel er derfor 
det vigtigste at undgå. Enhver, der er involveret i direkte eller 
indirekte patientbehandling, skal kunne udføre håndhygiejne 
korrekt og rettidigt. Verdenssundhedsorganisationen beskriver 
“Dine 5 øjeblikke med håndhygiene” og de er17:
1. før man rører ved en patient
2. før rene/aseptiske procedurer
3. efter eksponeringsrisiko for kropsvæske
4. efter man har rørt ved en patient 
5. efter man har rørt ved en patients omgivelser
Håndhygiene skal udføres ved alle de ovenfor beskrevne 
indikationer, uanset om der anvendes handsker eller ej17.
  
Handskernes effektivitet til at forhindre kontaminering 
af sundhedspersonernes hænder og reducere overførsel 
af patogener i sundhedsvæsenet er blevet bekræftet i 
flere kliniske studier. Alligevel skal sundhedspersonale 
informeres om, at handsker ikke giver fuld beskyttelse mod 
håndkontaminering. Patogener kan få adgang til behandlernes 
hænder via små defekter i handskerne eller ved kontaminering 
af hænderne ved aftagning af handskerne2. Dette gælder 
for både undersøgelseshandsker og for operationshandsker. 
Håndhygiejne i form af hånddesinfektion eller vask er 
og bliver den helt grundlæggende måde at garantere 
dekontaminering af hænderne på efter aftagning af handsker2.
 Kort sagt, brug sikre personlige værnemidler sammen 
med sikker påtagning, sikkert arbejde og sikker aftagning for 
at beskytte dig selv og patienten og begrænse spredningen af 
kontaminering.

Referencer: 

1.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended sequences for donning and doffing of PPE. https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf

2.  Glove Use Information Leaflet: Word Health Organiztion (WHO) 2009. https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf 

3.  Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed covid-19. European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), February 2020 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings

4.  Påtagning og aftagning af vaernemidler. NIR Supplerende CEI 5.1 utgave 2019, bilaga 2, page 93. Statens Serum Institut, Denmark. https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende

5.  Hvordan ta på og av rene engangshansker og sterile hansker. Folkehelseinstituttet Norway.https://www.fhi.no/publ/plakat/handhygiene-hvordan-ta-pa-og-av-rene-
engangshansker-plakat-a4/ 
https://www.fhi.no/publ/plakat/handhygiene-hvordan-ta-pa-sterile-hansker-plakat-a4/

6.  Rothrock J.C. Alexander’s Care of the patient in surgery, 15th edition 2015. Elsevier’s Health Sciences Rights Department Philadephia, USA.

7.  Frequently asked questions about personal protective equipment. CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html

8.  Donning procedure for surgical gowns (Påtagningsprocedure for operationskitler). Mölnlycke Health Care AB 2020. DKSU0151703

9.  Copeland JT. Do surgical personnel really need to double-glove? AORN J. 2009;89:2:322-330

10. Wigmore Sj & Rainey JB. Use of coloured under gloves to detect glove puncture. BJS 1994;81:1480

11. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection (Dobbelthandsker for at reducere krydsinfektion). Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. 
Art.nr.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858. CD003087. Pub 2. Up-to-date 28 July 2009.

12. Open glove donning guide for for Biogel® Indicator® Systems. Mölnlycke Health Care AB 2017. RNSU0531812.

13. Closed Glove Donning guide for Biogel® Indicator® Systems with the cuff over the hand. Mölnlycke Health Care AB 2017. RNSU0571812.

14. Closed Glove Donning guide for Biogel® Indicator® Systems with the cuff over the hand. Mölnlycke Health Care AB 2017. RNSU0521812.

15. Assisted Glove Donning guide for for Biogel® Indicator® Systems. Mölnlycke Health Care AB 2017. RNSU0511812.

16. Doffing soiled gown and gloves Mölnlycke Health Care AB 2017. Mölnlycke Health Care AB. RNSU0541812.

17. Håndhygiejne Why, How & When? Word Health Organiztion (WHO) 2009. https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf

* Varighed af den samlede procedure

Vejledning i aftagning af operationskittel og -handsker

1.  For at beskytte 
arbejdstøj (uniformer/
renrumsdragter), arme og 
hænder mod mikrober, der 
sidder på ydersiden af en 
snavset kittel og snavsede 
handsker, skal handskerne 
og kitlen aftages på en 
bestemt måde.

Læs mere på www.molnlycke.dk
Mölnlycke Health Care, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. E-mail: info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care-grup-
pen. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. RNSU0541812.

Aftagning af en snavset kittel og snavsede handsker

P
15

35
43

 v
ej

le
dn

in
g 

i a
ft

ag
ni

ng
 a

f 
ha

nd
sk

er
 o

g 
ki

tt
el

2.  Begynd med at aftage den 
første snavsede yderhandske 
og kassér den.

3.  Fortsæt med at aftage den 
anden snavsede yderhand-
ske og kassér den.

4.  Tag fat i skulder- eller 
taljeområdet på kitlen (som i 
dette billede). 
Hvis kitlen er til 
flergangsbrug - bind 
operationskitlen op. Den 
usterile sygeplejerske må 
åbne lukningen i ryggen.

5.  Træk kitlen og kitlens 
ærme forover, hen- og 
udover den behandskede 
hånd, idet du vender vran-
gen udad og krænger hand-
skemanchetten rundt.

6.  Hold arme og kittel væk fra 
kroppen, mens du vender 
vrangen ud på kitlen og 
kasserer den.

7.  Brug den ene hånds 
behandskede fingre til at 
tage fat i den ombukkede 
manchet, tag handsken af, 
og vend den med vrangen 
ud. Brug nu den ubehand-
skede hånd til at tage fat 
i den anden handskes 
ombukkede manchet, og 
tag handsken af, idet du 
vender vrangen ud på den, 
når den fjernes. Kassér 
handskerne og desinficér 
hænderne.


