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engångshandskar på arbetsplatsen

din första försvarslinje!



Engångshandskar på arbetsplatsen - 
Din första försvarslinje

till många applikationer på arbetsplatsen använder vi 
engångshandskar i så stor utsträckning att det för många 
blivit en del av det dagliga arbetet. engångshandskar 
finns i olika färger och materialen de tillverkas av tycks 
bara bli fler och fler. För en produkt som är en så intim 
del av vårt arbetsliv kan det verka förvånande att så få tar 
sig tid att förstå syftet med att det finns så många olika 
handskmaterial.

den här artikeln kommer därför att gå igenom handskbar-
riärens egenskaper på arbetsplatsen och varför handskar 
är vår första ”försvarslinje”.

när det gäller syftet, förväntas handskar ofta fungera som 
ett personligt skydd mot kemikaliestänk och biologisk 
smitta samt skydda processer från att kontamineras av 
oss människor. För att utvärdera dessa olika behov, går vi 
igenom de vanligaste handskmaterialen för att sedan mer 
i detalj diskutera hur engångshandskar uppfyller behovet 
som skydd mot kemikaliestänk och biologisk fara.

Förståelse för hur handskens material bidrar till barriärens effektivitet

det är nödvändigt att förstå hur effektiv barriären är i handskmaterialet för att kunna göra en övergripande 
riskbedömning. tabell 1 nedan summerar några huvuddrag hos de vanligast förekommande handskmaterialen. 
att notera är den höga felfrekvensen hos vinyl som påvisas i grafen nedan från *1 rego & roley (1999)-studien. 
detta är en indikation på att vinyl som handskmaterial inte är lämpligt för mer rigorösa applikationer på arbetsplat-
sen där tonvikten läggs på personligt skydd mot kemikaliestänk och biologisk fara. (Vad som också är intressant 
är utvecklingen av neopren som ett tänkbart syntetiskt alternativ till latex och som jämfört med nitril uppvisar en 
del skillnader när det gäller egenskaper hos den kemiska barriären).

Graf som visar barriär vid användadet av latex-, nitril- och vinylhandskar *Rego & Riley (1999)
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då de fysiska egenskaperna hos handskmaterialet är kritiskt för att bestämma hur effektiv barriären är, ges 
också detaljer om draghållfasthet och töjbarhet i tabell 1. kanske förvånansvärt, är att mätning av de fysiska 
egenskaperna inte är ett krav för ”skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer” (enligt definition i 
en374-1:2003”terminologi & krav på prestanda”). därför ges detaljerna från den närmast lämpliga europeiska 
standarden (en455-2-2000) som täcker undersökningshandskar samt det som anges i astM. relevansen att 
testa för fysiska egenskaper beskrivs nedan:

draghållfasthet•	

påverkan på användaren: Ju starkare handskar desto bättre är hållbarheten vid användning och därmed 
ges ett bättre personligt skydd. påverkan på processen: starkare handskar kan leda till färre handskbyten 
och därmed mindre risk att kontaminera processen.

elasticitet•	

astM d412 bedömer mängden kraft som behövs för att sträcka ut handsken. Ju lägre värde desto mer 
elastisk handske. påverkan på användaren: detta mått ger oss en insikt i hur mycket ansträngning använ-
daren av handsken behöver utöva för att utföra uppgifter och därmed påverkar utmattning av handen, det 
vill säga ergonomin. det är särskilt relevant då man utför uppgifter på arbetsplatsen som kräver uppre-
pade handrörelser t ex användning av pipett.

Material Draghållfasthet Elasticitet Hållbarhet
Passform & 

Komfort

Kemisk resistens 
(Oavsiktlig expone-

ring)

Latex 

(naturlig gum-

milatex från gum-

miträdet “hevea 

brasiliensis”)

Utmärkt vid minsta 

draghållfasthet 9n 

enligt en455-2 och 

14 Mpa enligt astM 

d3578

hög nivå på elastiskt 

minne, elasticitet 

och töjbarhet. Minsta 

krav på töjning är 

650% per astM 

d3578.

Mycket resistent 

mot slitage och 

hålbildning, med 

en felfrekvens vid 

användning rap-

porterad till mellan 

0% till 9%*1*2*3

Utmärkt, formar 

sig efter handen.

ganska bra skydd särskilt 

mot vattenbaserade 

kemikalier, alkaler och alko-

holer. dålig resistens mot 

organiska kemikalier, oljor 

och fetter.

Nitril 

(acrylonitrile- 

butadiene, en 

syntetisk sampoly-

mer)

Utmärkt styrka och 

hålbildningsresis-

tens.

Minsta draghåll-

fasthet 3.6n enligt 

en455-2 och 14 

Mpa astM d6319

Mellan till hög, 

formar sig efter 

handen vid använd-

ning. Minsta krav på 

töjning är 500% per 

astM d6319.

Mycket resistent mot 

hålbildning och sli-

tage. Vid hålbildning 

syns slitage som 

sprider sig snabbt till 

revor. rapporterad 

felfrekvens vid 

användning är från 

1% till 3%*1*2

bra till utmärkt, 

följer handens 

form. Ibland, hos 

vissa tillverkare, 

viss stelhet.

bra skydd mot en stor 

mängd kemikalier inklu-

sive alkaler, drivmedel, 

många lösningsmedel, 

fetter, animaliska fetter mm. 

dåligt skydd mot ketoner, 

aromatiska och klorerade 

lösningsmedel.



Vinyl 

(polyvinylklorid, 

en syntetisk 

sampolymer)

begränsad 

styrka med minsta 

draghållfasthet 3.6n 

enligt en455-2 och 

11Mpa enligt astM 

d5250 (nb: astM 

differentierar mellan 

nitril & vinyl)

låg till mellan, med 

måttlig flexibilitet. 

Minsta krav på 

töjning är 300% per 

astM d5250.

Vid applikationer 

som kräver 

användning under 

lång tid eller rigorös 

användning är 

felfrekvensen vid 

användande mellan 

26% till 61% *1*2*3

ganska bra, men 

vanligen erbjuds 

inte så åtsittande 

kvalitet som latex 

eller nitril.

generellt dålig, ger lite 

skydd mot petroleum-

baserade produkter och 

animaliska fetter. kontakt 

med kemikalier kan frigöra 

ftalater (ofta använda som 

mjukgörare i vinyl) vilket 

kan skada dna (mutagent). 

dehp är den vanligast 

förekommande ftalaten 

och klassificeras som giftig 

inom eU.

Neopren

Utmärkta egen-

skaper. Minsta 

draghållfasthet 3.6n 

enligt en455-2 och 

14Mpa enligt astM 

d6977

generellt högre 

elasticitet än nitril, 

liknar latex när det 

gäller elastiska 

egenskaper. Minsta 

krav när det gäller 

utsträckning är 

500% enligt astM 

d6977.

ganska bra 

motstånd mot 

hålbildning.

bra, men 

ibland, hos vissa 

tillverkare, viss 

grad av stelhet.

resistent mot många 

kemikalier inklusive oljor, 

syror & en stor mängd 

lösningsmedel. dåligt skydd 

mot organiska lösnings-

medel.

Tabell 1 Summering av huvuddragen hos olika handskmaterial

Barriärskydd hos engångshandskar mot biologisk fara

Council directive 90/679/eeC daterad 26 november 1990 är den ursprungliga lagstadgade versionen som inne-
fattar skydd av anställda avseende risker gällande exponering av biologiska ämnen. den har reviderats väsentligt 
under årens lopp och ”Council directive 2000/54/ees (* OJ l262/21)” tycks vara den senaste versionen. detta 
direktiv klassificerar biologiska ämnen i fyra grupper och anger risknivån och riskklassning. de biologiska ämnes-
grupperna definieras enligt följande:

Biologiskt ämne Grupp 1
dessa orsakar sannolikt inte någon sjukdom hos människor. exempel på biologiska ämnen i grupp 1 är lactoba-
cillus spp., bacillus subtilis, naegleria gruberi etc

Biologiskt ämne Grupp 2
dessa kan orsaka sjukdom hos människa och kan möjligen vara farlig för anställda. sprider sig sannolikt inte till 
omgivningen men skulle det ske, finns det oftast effektiv behandling eller profylax tillgängligt. exempel på biolo-
giska ämnen i grupp 2 är hepatit a virus, poliovirus, salmonella typhimurium, ascaris etc

Biologiskt ämne Grupp 3
kan orsaka svår sjukdom hos människa och utgör en allvarlig fara för anställda. risk finns att den sprids till 
omgivningen, men det finns oftast en effektiv behandling eller ett profylax tillgängligt. exempel på biologiska 
ämnen grupp 3 är bacillus anthracis, hIV, histoplasma capsulatum etc

Biologiskt ämne Grupp 4
kan orsaka svår sjukdom hos människa och utgör en allvarlig fara för anställda. hög risk vid spridning till omgiv-
ningen, vanligen finns ingen effektiv behandling eller något profylax tillgängligt. exempel på biologiska ämnen i 
grupp 4 är ebola virus, Marburg virus, Crimean-Congo haemorrhagic fever etc. 

riskklassning kan beskrivas som nivå på barriären för hantering av farliga biologiska ämnen på arbetsplatsen. 
Målsättningen är primärt att minska risken genom adekvat skydd för personal som är i kontakt med det biologiska 
ämnet, de som är i närheten av arbetsplatser där det finns en direktkontakt med det biologiska ämnet och den 
närmare omgivningen gällande det potentiellt farliga biologiska ämnet. Vid riskeliminering tittar man på: hur en 
anläggning bör vara utformad, praxis på arbetsplatsen samt säkerhetsutrustningen. den senare adresserar vilken 



typ av personlig skyddsutrustning (ppe) som ska användas i respektive riskklass.

tabell 2 summerar detaljer från direktivet utifrån säkerhetsaspekterna. eftersom direktivet inte specifikt tycks 
nämna handskar ges rekommendationerna från “biosafety in Microbiological and biomedical laboratories”(*5 
CdC/nIh 1999). Utöver detta ses en överskrift med titeln “Other possible considerations for hand protection” 
som gör ett försök att ge ytterligare alternativ på användning av engångshandskar eftersom denna detaljnivå inte 
täcks av lagstiftningen. detta är inte någon rekommendation och lämpligheten hos en handske för ett speciellt 
användningsområde måste baseras på en riskutvärdering. de möjliga alternativen som ges i tabellen på nästa 
sida baseras på standarden (utifrån definitioner i en374:2003 “protective gloves against chemicals and micro-
organisms”) som hänvisar till Council directive 89/686/eeC för personlig skyddsutrustning (personal protective 
equipment – ppe). 

Vad man bör notera är:

a) en374-1:2003 (terminologi & prestandakrav) fastställer minimilängd vid läckagetest hos handsken. För storlek 
10 (Xl) gäller en minimilängd på 26 cm. på arbetsplatsen kan detta ge adekvat skydd för handleden vid stänk av 
kemiska och biologiska ämnen.

b) en374-2:2003 (Fastställande av penetrationsmotståndet) är den standard som hänvisar till test-metodologin 
när man utvärderar skydd mot biologisk fara. penetration avser flödet av kemikalier genom sömmar, porösa 
material, hål och andra fel på den skyddande handsken (*6 hse).

grupp biologiska 
ämnen

riskklassning
rekommendation 
gällande skydds-

kläder

rekommenderad 
användning av 
handskar (*5)

andra möjliga 
överväganden för 

skydd av händerna

grupp 1 1

Ja (i enlighet med 
principen för bra 
säkerhet och god 

hygien)

Valfri (ska använ-
das om huden är 
skadad eller vid 

utslag)

nitril-/neopren- eller 
latexhandske som 

följer en374-2: 
2003 (aQl <1.5 

eller level 2)

grupp 2 2 Ja, arbetskläder

Ja (vid kontakt med 
potentiellt infekte-
rande material och 
kontaminerade ytor 

eller utrustning)

som för grupp 1. 
Utöver det ska lång 
handske användas 

(>26cm) samt hand-
skar som godkänts 
vid viruspenetra-

tionstest

grupp 3 3 Ja

Ja (byt ofta hand-
skar och tvätta 

händerna i sam-
band med detta)

som i grupp 2, 
men använd ytterli-
gare skydd genom 
att endast använda 
handskar med aQl 
på <0.65 eller level 
3 (en374-2: 2003)

grupp 4 4
Ja, byt helt innan 

in- och utgång
Ja (som en del av 

en övertrycksdräkt)

engångshandskar 
kan användas som 
en underhandske 
för extra skydd.

Tabell 2 summerar några av säkerhetsaspekterna i ”Council Directive” 2000/54/EEC

För engångshandskar består penetrationstestet av ett vattenläckagetest. en testhandske fylls med 1000 ml 
vatten och inspekteras direkt för vattenläckage och om inget läckage noteras igen efter 2 minuter. givet den 
stora volymen av engångshandskar som produceras, har man antagit en statistisk metod. ett aQl (acceptable 



Quality level) på 1.5% accepterar sannolikheten på 1.5% defekter i 
ett parti handskar. ett aQl på 0.65 förutsätter en hårdare kvalitets-
säkringsnivå vilket ger handskanvändaren en högre nivå av personlig 
skyddsutrustning. det är av denna anledning man för biologiska 
ämnen i grupp 3 endast rekommenderar handskar med aQl på 
0.65. enligt en374-1:2003 kan handskar anses vara mikroorganism-
resistenta om de uppnår minst nivå 2 (aQl<1.5) i penetrationstestet 
som beskrivs i en374-2:2003. Men det är vedertaget att mikroor-
ganismresistens endast syftar till svampar och bakterier och inte 
omfattar virus. För risknivå 3 och högre föreslås därför att man väljer 
de handskar som godkänts vid penetrationstestet för virus (astM 
F1671). 

astFM F1671 är en standardmetod för att utvärdera penetration av 
blodburna patogener genom att använda phi-X174-bakteriofag-pene-
tration som ett testsystem. phi-X174 är ofarlig och lätt att detektera. 
den är signifikant mindre än de flesta virus inklusive herpes, hIV, 
hepatit b och poliovirus. därför är detta test användbart eftersom det bedömer handskens kvalitet på ett sätt som 
vattenläckagetestet inte gör.

Hur vet jag att min handske uppfyller kriteriet för att vara resistant mot mikroorganismer?

piktogrammet till höger är standardmärkningen för biologisk fara och används alltid på handskar 
som uppfyller kriteriet att vara resistent mot mikroorganismer, enligt version (2003) av penetra-
tionstestet (en374:2).

Engångshandskars barriärskydd mot kemikalier

denna artikel fokuserar på engångshandskar eftersom detta är det vanligaste sättet att skydda händerna på 
arbetsplatsen. Men det bör noteras att engångshandskar endast ger ett begränsat skydd mot kemikalier. skyddet 
sträcker sig i princip inte bortom oavsiktlig exponering av kemikaliestänk. begränsningen hos engångshandskar 
är erkänd i en374:2003 ”protective gloves against chemical & microorganisms”. eftersom få, om 
några engångshandskar, skulle uppnå klass 2 (tid för genombrott <30 minuter) vid testning av tre 
utav de tolv kemikalierna listade i en374-1:2003, märks de flesta certifierade engångshandskar som 
skyddar mot kemikalier och mikroorganismer piktogrammet till höger.

Frågetecknet i mitten av en fyrkantig bägare påminner de som är involverade i riskbedömning 
på arbetsplatsen att man refererar till “låg kemisk resistens” eller ”vattentät” handske. det ska 
också uppmuntra till att söka mer information från handstillverkaren gällande tiden för penetration för specifika 
kemikalier som används på arbetsplatsen. trots att de flesta välrenommerade handsktillverkare har utförlig data 
gällande permeation tillgänglig måste vi förstå begränsning i datan:

a) kemisk permeation är processen med vilken kemikalier går igenom handskmaterialet på en moleky-
lärnivå (*6 hse). ett genombrott sker när kemikalien kan detekteras på andra sidan av provet.

b) en374-2:2003 (Fastställande av resistens mot permeation av kemikalie) är standard metoden för 
utvärdering av den kemiska barriärens prestanda hos handsken. här placeras handsken mellan två 
kammare. kemikalien som testas placeras på ena sidan och tiden för läckage noteras då det uppmätts 
en	genomsläpplighet	av	1μg/cm²־/min¹־.

c) en374-3:2003 är ett test med fullständig nedsänkning och är kanske inte representativ för förhållan-
den på arbetsplatsen där betoningen ligger på oavsiktlig kemisk exponering.

d) testerna görs på oanvända handskar under laborativa förhållanden. testens metodologi tar inte hän-
syn till stressen och påfrestningen engångshandskar utsätts för när de används under långa perioder. 
likaså är en handske som används signifikant varmare än en oanvänd handske och den högre nivån av 
ytvärme kan accelerera den kemiska permeationen

en374-2: 2003

level 2



För att kompensera för potentiella tillkortakommande i en 374-3:2003 tillhandahåller många handsktillverkare 
data på nedbrytning av handskmaterial under påverkan av olika kemikalier (*6hse). I närvaron av kemikalier kan 
handskmaterialet bli hårt, missfärgat eller skört. likaså kan de bli mjukare, svagare eller svälla. nedbrytning är 
viktigt då resistensen när det gäller permeation hos handsk-
materialet kan reduceras avsevärt. bilden till höger visar 
effekterna av kemisk nedbrytning som ibland ger upphov till 
att fingrarna sväller flera gånger sin naturliga storlek.

det finns idag inget internationellt erkänt test för nedbrytning 
vilket gör det svårt att validera tillverkarnas påståenden. 
Men som en del av en374 är en test för nedbrytning under 
utveckling och skulle kunna adressera behovet av en 
universell standard för att mäta kemisk nedbrytning av olika 
handskmaterial. 

tabell 1 ger en del vägledning i valet av vilket handskmaterial 
som fungerar bäst för en bestämd kemikalieklass. angiven 
data för genombrott som erhålls från handsktillverkaren kan 
också vara till hjälp vid den övergripande riskanalysen. det är 
viktigt att inse att enligt Council directive 89/656/ eeC är det 
arbetsgivarens ansvar att revidera riskerna och tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning (ppe). därför 
måste handskens lämplighet för en specificerad uppgift utvärderas genom att göra en riskutvärdering.

slutligen som noterats vid skydd mot biologisk fara, en374-1:2003 fastställs en minsta längd på handsken till 
26 cm för storlek 10 (Xl). eftersom de flesta engångshandskar är av samma längd skulle detta betyda att alla 
engångshandskar som används för skydd mot kemikaliestänk och biologisk fara ska ha en minsta längd på 26 
cm. Men ytterst få av de handskar som rutinmässigt används på arbetsplatsen kan möta detta krav. detta är 
anmärkningsvärt med tanke på att anledningen till längre mudd på handsken är skydd av handleden mot kemika-
liestänk och biologiskt farliga ämnen.

Sammanfattning

denna artikel har tittat närmare på barriäregenskaper hos engångshandskar. särskild uppmärksamhet har gjorts 
gällande skydd mot kemikaliestänk och biologiskt farliga ämnen. Värdet av längre mudd på handskarna för skydd 
av handleder har noterats, trots att det tycks som om få tillverkare följer dessa krav gällande minimilängd enligt 
en374-1:2003 (“protective gloves against chemicals and micro-organisms-terminology & performance require-
ments”).

För skydd mot biologiskt farliga ämnen, påvisades fördelarna med att använda handskar med aQl på 0.65 för att 
ge handskanvändaren ökat skydd mot biologiska ämnen i grupp 3 och 4. likaledes diskuterades begränsning-
arna i en374-2:2003 (faställande motstånd mot penetrering) utifrån att det inte erbjuder skydd mot virus. I detta 
sammanhang föreslogs att vid skydd mot biologiska ämnen i grupp 2 till 4 kan det vara rekommenderbart att 
använda handskar med bevisat motstånd mot penetrering. trots att astM F1671 inte är en europisk standard kan 
det vara en tillfällig lösning.
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Rätt handske vid rätt tillfälle - Vi reder ut begreppen!

För skydd mot kemikaliestänk och biologisk smitta ska ppe cat III 
handskar användas på laboratorier (vid arbete med t ex etbr ska man 
välja en nitrilhandske utvärderad för laboratoriemiljö)

Vet du om du använder rätt handske?

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier inom området, skräddarsydda efter era behov eller, om så 
önskas, personlig rådgivning.

Artikeln är översatt från engelska till svenska av Nordic Biolabs med godkännande från 
Shield Scientific och författaren Nick Gardner. Artikelns originaltitel: Disposable gloves in the 
workplace – Your first line of defence!

Shield Scientific är ett nyligen startat företag som utmanar existerande produkter på marknaden avsedda att skydda 
händer vid laboratoriearbete men även vid sterilt renrumsarbete. Deras varumärken SHIELDskin™ och SHIELD skin 
XTREME™uppnår detta genom förbättrad specifikation, komfort och skydd.

SHIELDskinTM, duoSHIELDTM , ORANGE NITRILE™, ICE NITRILE™ and SKIN NITRILE™ är varumärken hos 
SHIELD Scientific B.V.


