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Få studier fra Kina!

97% => hudproblemer1

85% => kløe2

1. Lan 20202

2. Pei 2020



Hvad sker der med huden ved brug af maske?

Okklusion
=> varm, svedig, med øget pH og talgproduktion

• Fx øget akne, perioral dermatit

Friktion
 øvre maskekant gnider mod øvre kinder
 huden er særlig tynd og sårbar 
 eksem

Tryk
=>  sår



… men hvor stort var problemet på BBH?

Maj 2020 = 1. undersøgelse

• 3170 fik spørgeskema (klinisk personale)  

• 611 svarede => 

• 564 brugte ansigtsværnemidler

• 171 = 30% hudproblemer

• På det tidspunkt: Andre krav til brug af masker

=> et team af forskere
Jette Skiveren, Malene Ryborg, 
Susan Bermark, Peter Philipsen, Britt Nilausen =>



n=62/% Hvor ansat Alder, mean Hudtype Hudsygdom

Sygehus 24

Praksis 3

Andet 6

Alder, mean (min-
maks.)

43.7 (29-64)

Normal til tør 18 /50 %

Normal til fedtet 7 /21 %

Kombineret 4 / 12 %

Sensitiv 4 / 12 %

Hudsygdom 8 / 24 %

Hudsygdomme

AD:                3

Rosacea:        2

Håndeksem:  1

Psoriasis:        1 

Akne:              3

Perioral 
dermatitis 1

Spørgeskema => deltagere på norsk landskursus, n=33



Hudproblemer hos deltagere på landskurset 
ved brug af ansigtsværnemidler. n=33

n / % Kirurgisk maske, n= 33

Anvendt 33

Ingen problemer 12 

Med problemer 21

Fedtet / klæbrig 5

Kløende 7 

Tør / skællende 6

Rød / irriteret 19

Hævede øjenomgiv. 2

Bumser / knopper 9

Øm /svie / brænden 1

Fissurer / revner 0 

Macereret hud 0 

Trykmærke – fuger 1 

Tryksår 0

Hua W et.al. 
2020. Short-
term skin 
reactions 
following use 
of masks



Hvordan undgå hudproblemer?

n/%

Ikke noget specielt

Aftørret med fugtet papirhåndklæde, blød "bomuldsgaze" e.l. 

Vasket ansigtet med vand 1-2 gange dagligt

Vasket ansigtet med vand og sæbe 1-2 gange dagligt

Renset ansigtet med ansigtsrens 1-2 gange dagligt

Smurt med fugtighedscreme

Smurt mit ansigtet med barrierecreme

Anvendt en tynd skumbandage på udsatte hudområder

Anvendt silikone tape på udsatte hudområder

Anvendt hydrokolloid bandage på udsatte hudområder

Påsatte skumgummiruller fra iltkatetre på brillestænger

Undladt at bruge makeup



- fra at undgå vira til krav til komfort

Non-woven plastmateriale (ofte polypropylen), 3 lag:

a. Yderlag, stænk resistent

b. Mellemlag, filterlag, melblown
▪ afgørende for hvor nemt det er at trække vejret igennem masken

c. Inderlag, hudvenligt kontaktlag, spunbond

CE-mærket, testet for renhed, funktionalitet, og allergener.

Gennemgås af Klinisk Værnemiddels Task Force 
(hygiejnesygeplejersker, produktspecialist og overlæger)

nov. 2020 =>  ekstra test for hudsensibilitet, celletoksicitet og allergener, biokompatibilitet

dec. 2020 => sende stikprøver til test for biokompatibilitet hos testinstitutter i Europa



Vores rejse
- Anbefalinger for forebyggelse og indberetning

• Opslag med anbefalinger

• Video

• Sygeplejefaglig kons. til medarbejdere 
=> evt. dermatolog

• https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-23886/anbefalinger-ved-brug-af-
ansigtsvaernemidler-forebyggelse-af-hudreaktioner.pdf

https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-23886/anbefalinger-ved-brug-af-ansigtsvaernemidler-forebyggelse-af-hudreaktioner.pdf


Vores rejse
- Anbefalinger for forebyggelse - video

• https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/coronavirus-
info-til-ansatte/Sider/Gode-raad-til-at-forebygge-hudgener-
ved-brug-af-maske.aspx

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/coronavirus-info-til-ansatte/Sider/Gode-raad-til-at-forebygge-hudgener-ved-brug-af-maske.aspx


Vores rejse
- Anbefalinger for forebyggelse 
- sygeplejefaglige konsultationer

• > 100 personaler



Anmeld og indberet

• Anmeld hudproblemer som arbejdsskade hos egen læge/dermatolog

• Indberet til Region H’s Arbejds Plads Vurdering

• Indberet hændelser til Lægemiddelstyrelsen

• Indberet mulige overtrædelser af kemikaliereglerne til Miljøstyrelsen

• Indberet gener fra ikke kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen



Ny undersøgelse på vej


