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Løsningsforslag 

Handsker - argumenter og modargumenter 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" 

Modargument: 

„Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre operationer med to par 

handsker over hinanden – og de har også brug for meget finfølelse!“ 

 

Det siger sig selv, at det at bære handsker først opfattes som et irritationsmoment, hvis der altid 
er blevet arbejdet uden handsker. For pludselig er følesansen begrænset. 

Undersøgelser viser imidlertid, at man kan lære at arbejde med handsker og at følesansen 
kommer tilbage med tiden. Herved er det vigtigt, at man hele tiden prøver igen og igen og især 
er tålmodig med sig selv. Når alt kommer til alt skal alle frisører jo også først lære at klippe hår 
og øve, til teknikken sidder! 

Et vigtigt krav er, at man har handsker, der passer godt, for ingen kan udføre fintfølende arbejde 
med for store eller for små handsker.  

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ikke har tid til det og jeg kan ikke hele tiden skifte 

dem!" 

Modargument: 

„Læg handskerne indenfor 'rækkevidde', f.eks. på rullebordet! En ryger har sine cigaretter også 

altid parat og hvis man har vænnet sig til det, tager det kun nogle få sekunder at skifte 

handsker. Desuden har du bestemt ikke tid til at være sygemeldt på grund af en hudsygdom, 

eller hvad mener du?“ 

 

En god arbejdsorganisation sparer tid og gør det nemmere at bære handsker! Det betyder, at 
handskerne bør ligger parat overalt, hvor man har brug for dem, f.eks. på rullebordet eller ved 
arbejdspladsen, hvor hårfarverne bliver blandet. 

At skifte handsker er et spørgsmål om øvelse, som efter kort tid går hurtigere og bliver til vane, 
ligesom at tage sikkerhedssele på når man kører bil. 

Desuden er det naturligvis vigtigt, at tage sig den nødvendige tid, til at bære handsker, for når 
alt kommer til alt, drejer det sig jo om din egen sundhed! Alle mennesker har kun to hænder og 
dem skal vi beskytte, når det er nødvendigt. Og når huden først én gang er blevet syg, kan det 
blive nødvendigt, at lade sig sygemelde i længere tid på grund af hudsygdommen. Så vidt bør 
det ikke komme, for det er der nemlig i sidste ende ingen der har „tid“ til! 
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Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi handsker ikke er trendy og moderne!“ 

Modargument: 

„Farveudvalget er enormt! Der er bestemt en farve, som du kan lide og som passer til salonen. I 

øvrigt er ru, tørre og røde hænder heller ikke trendy og moderne, eller hvad synes du?“ 

 

I mellemtiden er der handsker på markedet i forskellige farver - blå, grønne, hvide, 
gennemsigtige, lilla, hudfarvede, osv. Der er sikkert en farve imellem, som du kan affinde dig 
med og som passer godt til salonen. 

Desuden drejer det sig mest af alt om beskyttelse af hænderne, når man bærer handsker. En 
hudsygdom med ru, tørre eller røde hænder ser ikke særlig pæn ud, især ikke i frisørfaget, hvor 
emnet „skønhed“ er så vigtig. En frisør bør derfor gå foran med et godt eksempel og frisere sine 
kunder med smukke, altså sunde, hænder! 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi der ingen handsker findes, som passer mig!“ 

Modargument: 

„Jo der gør! Der findes mange forskellige handsker og materialer. Du bør prøve flere, indtil den 

rigtige er der! I skoforretningen køber du jo heller ikke den første den bedste sko, men prøver 

flere forskellige!“ 

 

Tidligere var handskerne overvejende af „polyethylen“ (PE),  lignede en „pose“ og sad dårligt. 
Disse tider er heldigvis forbi. I dag findes der på markedet et stort udvalg af handsker i 
forskellige materialer (f.eks. „nitril“, „vinyl“), som har en meget bedre pasform. 

I øvrigt: Det er med handsker som med sko: Der findes ingen sko, som passer til alle 
mennesker og heller ikke findes der en handske, der sidder perfekt på enhver frisørs hånd. Det 
kan derfor betale sig, at prøve forskellige handsker, indtil man har fundet en, der sidder godt. 
Derudover er det vigtigt, at der står handsker i forskellige størrelser til rådighed på 
arbejdspladsen. 

Trods alt findes der jo også den rigtige sko til enhver fod og ingen skal gå barfodet rundt … 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi det skader min hud, at svede i handskerne!“ 

Modargument:  

„Det skader huden meget mere, hvis den har kontakt med hårfarver, shampoo og 

rengøringsmidler og der ikke bæres handsker. Skift handsker oftere eller tag en tynd eller 

fingerløs bomuldshandske indenunder!“ 
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Det er rigtigt, at det at svede i væsketætte handsker belaster huden, for det kan udtørre huden. 
Dette bør dog ikke være en grund til ikke at bære handsker, for kontakten med hårfarver, 
shampoo og rengøringsmidler irriterer huden meget mere. 

For at holde belastningen af huden lav ved at bære handsker, bør der regelmæssigt skiftes 
handsker og brugen af handsker skal være så kort som muligt. I princippet gælder selvfølgelig, 
at handsker kun skal bæres, hvis det virkelig er nødvendigt. 

Ved du godt? Når man bære væsketætte handsker i lang tid, kan en tynd bomuldshandske 
bæres indenunder. Denne absorberer sveden og holder huden tør for et stykke tid. 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg foretrækker, at bruge hudbeskyttelsescreme!“ 

Modargument:  

„En hudbeskyttelsescreme er ikke et alternativ, for den beskytter aldrig huden så godt som en 

handske!“ 

 

Undersøgelser viser, at en hudbeskyttelsescreme aldrig kan give den samme beskyttelse, som 
en handske, for den er ikke komplet „tæt“ og bliver går af. Derfor skal den heller ikke betegnes 
som en „usynlig handske“!  

Når det drejer sig om, at beskytte din egen hud mod hårfarver, allergener og rengøringsmidler, 
er der intet der kan erstatte en egnet handske. 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi de hurtigt går i stykker, når jeg bruger dem flere gange!“ 

Modargument:  

„Hvis du mener engangshandsker, gælder det alligevel, at du kun må bruge dem én gang, for 

de giver ingen beskyttelse efter at have været brugt en gang!“ 

 

Engangshandsker anvendes til meget arbejde i frisørfaget. Men her skal navnet være program! 
Engangshandsker hedder engangshandsker, fordi de skal smides ud efter at have været brugt 
én gang. Også selvom de udvendigt ser intakte ud, er de ikke egnede til at blive brugt flere 
gange. De giver derefter ingen beskyttelse mere, for undersøgelser viser, at allerede efter den 
første brug opstår der små huller og revner i handskematerialet.  

Man må ikke spare på det forkerte sted og af økonomiske årsager bruge engangshandsker flere 
gange. Det er de ikke lavet til! 
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Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi kunderne stoler ikke på mine evner med handsker på!“ 

Modargument:  

„Tværtimod! En frisør, der kan arbejde med handsker, er speciel dygtig. Immervæk kan læger 

også operere med handsker. Og hvis kunder spørger og jeg informerer dem om 

hudbeskyttelse, viser jeg samtidig min kompetence!“ 

 

At bære handsker indskrænker ikke ens funktionalitet. Læger kan endda udføre operationer 
med to par handsker trukket over hinanden, hvilke naturligvis ligeledes har brug for megen 
fingerspidsfornemmelse. At arbejde med handsker kræver frem for alt én ting: Øvelse! 
Undersøgelser understreger dette. Man skal især i begyndelsen være tålmodig med sig selv. 

Hvis kunderne spørger kritisk, hvorfor en frisør har handsker på, har dette ofte med uvidenhed 
at gøre. En frisør, der kan forklare, hvorfor emnet hudbeskyttelse er vigtig, demonstrerer frem for 
alt sin egen kompetence og viser, hvor vigtigt frisørfaget er for ham! 

I øvrigt: Der findes mange handsker, der føles behagelige for kunden ved hovedmassagen og 
ikke „trækker“ i håret. Prøv det engang med en kollega! 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ikke kan mærke vandets temperatur med dem på!“ 

Modargument:  

„Jo man kan! Gennem tynde engangshandsker kan man normalt godt føle temperaturforskelle! 

Desuden spørger jeg også altid mine kunder, om vandets temperatur er behagelig.“ 

 

De fleste engangshandsker er kun ca. 0,1mm tynde. Derfor er det som regel helt muligt, at 
mærke vandtemperaturen gennem dette tynde lag og fornemme lave temperaturforskelle. Men 
også her gælder: Jo oftere man prøver det, jo bedre bliver følelsen! 

Og ved indsæbning hører det under alle omstændigheder til, at spørge ved kunden, om vandets 
temperatur er behagelig – og tilpasse den i tvivlstilfælde. 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi kunderne skal ikke tro, at hårfarve kan være skadelig!“ 

Modargument:  

„Der er en forskel mellem om en kunde farver sit hår hver 6. uge eller om en frisør har kontakt til 

hårfarve flere gange om dagen! Den hyppige kontakt kan irritere huden og det burde enhver 

kunde kunne forstå, hvis du forklarer det.“ 
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Et berømt ordsprog lyder „Doseringens størrelse gør det til gift“. Dette ordsprog passer til 
håndteringen med hårfarver og andre irriterende påvirkninger, for det er primært den 
permanente og gentagne kontakt, der belaster huden.  

Kunden har selv kun af og til kontakt til hårfarverne ved hårfarvningen. Dette er anderledes for 
frisøren, der i løbet af en enkelt arbejdsdag farver hår på mange kunder. Der består meget 
hyppigere kontakt med hårfarver, der kan irritere huden og i værste fald også udløse allergier. 
Dette kan kunderne også forstå, hvis man forklarer dem det.  

Og hvilken kunde ønsker at få friseret sit hår af en frisør med ru, tørre og røde hænder? 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ikke tør bede min arbejdsgiver om handsker!“ 

Modargument:  

„Men det skal du! Din arbejdsgiver er forpligtet til at stille handsker til din rådighed. Desuden bør 

han også være interesseret i, at have en sund medarbejder med smukke og plejede hænder, 

ikke sandt?“ 

 

Alle arbejdsgivere er forpligtede til, at stille egnet personlig beskyttelsesudstyr, altså også 
handsker, til rådighed på arbejdspladsen. Dette gælder naturligvis også for en frisørsalon, for 
her findes mange påvirkninger, som kan skade huden ved gentagen kontakt, f.eks. hårfarver, 
shampoo, vand og rengøringsmidler. 

Det er vigtigt, at søge en dialog med arbejdsgiveren og sagligt tale med ham om emnet 
handsker. Med sådanne forespørgsler viser en arbejdstager, at han bekymrer sig om sin egen 
sundhed og arbejdsevne. Og det er af enhver arbejdsgivers interesse, for kun med sunde og 
velplejede hænder, det vigtigste arbejdsredskab, kan der udføres fuld ydelse på arbejdspladsen. 

 

 

Argument:  

"Men jeg kan ikke bære handsker, fordi handsker er alt for dyre!“ 

Modargument:  

„Tværtimod: At bære handsker sparer penge! For hvis man på grund af en hudsygdom ikke kan 

arbejde, er det meget dyrere!“ 

 

Det lyder måske selvmodsigende, men at bruge penge til at købe handsker, sparer penge!  

Hvis en frisør bliver sygemeldt bare én dag på grund af en hudsygdom og ikke kan arbejde, 
opstår der gennem denne tabte arbejdsfortjeneste så høje omkostninger, at der kan købes 
handsker for et helt år! Og ved hudsygdomme er frem for alt tiden for arbejdsudygtigheden som 
regel længere end én dag!  

I øvrigt: Handsker er slet ikke så dyre, som man måske tror! Som med alle produkter, findes der 
forskellige firmaer og ofte kan det betale sig, at sammenligne priserne. Hvis større mængder 
bestilles, kan der normalt spares penge. Og beregninger viser, at en arbejdsgiver kun skal 
investere ca. 1% af den samlede omsætning, for at beskytte sine ansatte. 

Principielt må man ikke spare i den forkerte ende, for ved hudbeskyttelse drejer det sig 
naturligvis ikke kun om penge, men derimod om sit eget helbred! 


