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Uoverensstemmelse i retningslinjer for brug af værnemidler
Ældre Sagen og FOA har tidligere henvendt sig til Sundhedsstyrelsen, idet vi var bekymrede over,
at flere eksperter offentligt havde udtalt, at brug af ansigtsvisir alene ikke var tilstrækkelig
beskyttelse i forbindelse med at forebygge smittespredning med Coronavirus. I forlængelse heraf
har Ældre Sagen d. 12. juni modtaget svar på brev fra d. 14. maj vedr. brug af værnemidler
(vedhæftet denne mail), hvilket giver anledning til denne anmodning fra Ældre Sagen og FOA om,
at Sundhedsstyrelsen sikrer overensstemmelse mellem Statens Serum Instituts og
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler. Det er helt afgørende, at der bliver
klarhed på området, så ingen kan være i tvivl om, i hvilke tilfælde ansigtsvisir er tilstrækkeligt, og i
hvilke tilfælde det skal suppleres med maske.
Ældre Sagen og FOA er bekymrede over, at der tilsyneladende mangler en væsentlig instruks i
Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som fremgår af Statens Serum Instituts retningslinjer. Statens
Serum Institut skriver ganske vist, at de vurderer, at heldækkende ansigtsvisir vil være
tilstrækkeligt også ved plejeopgaver inden for 1-2 meter, men skriver samtidig, at når ansigtsvisir
ikke dækker i alle arbejdsstillinger (fx i alle plejesituationer), skal suppleres med maske. Dette
gælder både situationer, hvor der ikke er mistanke om smitte med COVID-19 (NIR Generelle) og
ved mistænkt eller konstateret smitte med COVID-19 (NIR supplerende samt Midlertidige
anbefalinger for rationel brug af værnemidler med mistænkt eller bekræftet COVID-19 - 4. udgave,
5. juni).
Denne potentielt afgørende instruks fremgår ingen steder i Sundhedsstyrelsens retningslinjer,
hverken for brug af værnemidler uden mistænkt smitte med COVID-19 eller ved mistænkt eller
konstateret smitte. Sundhedsstyrelsen anbefaler således konsekvent brug af ansigtsvisir eller
maske i deres retningslinjer. Der er ganske vist et link i Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved
mistænkt eller konstateret smitte, der henviser til Statens Serum Instituts uddybende
retningslinjer, men dels er det ikke givet, at alle klikker sig videre ind på dem, dels kan
uoverensstemmelsen skabe forvirring og dermed risiko for ukorrekt brug af værnemidler.
Vi ser i øjeblikket flere plejehjem i landet, hvor både beboere og personale er hårdt ramt af COVID19. Det er derfor helt afgørende, at brug af værnemidler håndteres korrekt og dermed reelt
beskytter både personale og landets mest svækkede ældre mennesker. FOA og Ældre Sagen
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opfordrer derfor kraftigt til, at Sundhedsstyrelsens (og eventuelt også Statens Serum Instituts)
retningslinjer opdateres, så der bliver fuldstændig overensstemmelse mellem retningslinjerne. Det
kan fx være ved, at der indføjes en tekst i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at ansigtsvisir skal
suppleres med maske, når ansigtsvisir ikke dækker i alle arbejdsstillinger, fx i alle plejesituationer.
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