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1. BAKGRUNN FOR MARKERING AV 5. MAI 

Håndhygiene regnes som vårt viktigste smitteverntiltak. Verdens helseorganisasjon (WHO) 
lanserte i 2009 kampanjen SAVE LIVES: Clean Your Hands, og introduserte 5. mai som verdens 
håndhygienedag. I Norge har det siden 2010 vært invitert til nasjonal markering av dagen. 
Hvert år velges et nytt tema innen håndhygiene som det rettes spesiell oppmerksomhet mot.  

Årets tema: Indikasjonene for håndhygiene (håndhygiene til rett tid). 

Årets slogan: Gjør du det ofte nok - og til rett tid? 

1.1 Målgruppe 

Alle enheter hvor det ytes helsehjelp oppfordres til å delta. Kampanjen retter seg mot alle 
kategorier av helsepersonell og helsefaglige studenter. Målet er å nå ut til helsepersonell med 
oppdaterte anbefalinger for håndhygiene.  

Ta en kikk på årets oppfordring fra Narvestad eller «Bli med videoen» fra 2018 med 
helseministeren og lederne for ulike organisasjoner:  

 

 

 

  

 

 

1.2 Hensikt  

Hensikten med markeringen er å oppnå økt oppmerksomheten på håndhygiene og stimulere 
til kontinuerlig forbedringsarbeid. Oppdaterte anbefalinger for håndhygiene og tilgjengelig 
undervisningsmateriell forenkler implementeringsarbeidet ved den enkelte enhet. 

Nasjonale anbefalinger for håndhygiene, samt undervisningsmateriell slik som filmer, 
undervisningspresentasjoner, e-læringsprogram, plakater, brosjyrer, registreringsskjema og 
mye annet finnes til enhver tid fritt tilgjengelig på Folkehelseinstituttets temaside om 
håndhygiene.  

https://vimeo.com/393395653
https://vimeo.com/259661113
https://vimeo.com/393395653
https://vimeo.com/259661113
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
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1.3 Hva innebærer en deltagelse og hvordan melde seg på? 

Den nasjonale arbeidsgruppen for markeringen av 5. mai foreslår hvert år et tema for 
markeringen, samt ulike innsatsområder og aktiviteter (se tabell 1, side 4). Det er imidlertid 
helt opp til de som melder seg på å beslutte hvordan markeringen skal foregå ved egen enhet. 
Ved påmelding bekrefter man kun at man planlegger å markere dagen i en eller annen form. 
Man forplikter seg altså ikke til bestemte aktiviteter eller gjøremål.   

Påmelding koordineres av leder eller annen med tildelt ansvar. Flere enheter kan meldes på 
sammen, eksempelvis sykehus i samme HF eller sykehjem, boliger og 
hjemmetjenesteområder i samme kommune. Det er imidlertid ikke noe i veien for å melde på 
enhetene/avdelingene enkeltvis  

For å kunne evaluere markeringen og få innspill til neste års markering, er det ønskelig at 
deltagende enheter i etterkant gir en kort tilbakemelding om erfaringer fra markeringen.  I 
etterkant av markeringen sendes det ut en mail med lenke til et elektronisk spørreskjema.  
 
Milepæler ved deltagelse: 
1. Meld dere på via lenke på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene. 
2. Bestill ønsket materiell på bestillingsportalen renehender.no.  
3. Last ned filmer, skjema og undervisningsmateriell på Folkehelseinstituttets temaside om 

håndhygiene.   
4. Gjennomfør markering av håndhygienes dag 5. mai (eventuelt andre datoer). 
5. Rapporter tilbake om aktiviteter og erfaringer med kampanjemateriellet innen 15. juni 

2019 (lenke til kort elektronisk skjema blir tilsendt på mail). 
6. Kort rapport fra den nasjonale markeringen sendes ut på mail og gjøres tilgjengelig på 

Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene ila september 2019.   
 

 

  

https://response.questback.com/nasjonaltkunnskapssenterforhel/txvjgaojws
https://renehender.no/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
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Hovedbudskap: For å bryte smittekjeden, må man utføre håndhygiene ofte nok og til rett tid, 

benytte nok middel og rengjøre hele hånden. Gode håndhygienefasiliteter er avgjørende. 

Arbeidsgruppen anbefaler at man ved årets markering retter oppmerksomhet mot 

indikasjonene for håndhygiene, håndhygienefasiliteter og forbruk av håndhygieneprodukter. 

 

2. TEMA, AKTIVITETSFORSLAG OG MATERIELL  

 

 

 

 

Tabell 1 gir oversikt over de ulike innsatsområdene med forslag til aktiviteter og materiell. I 
kapittel 3 gis en kort innføring i grunnlaget for de ulike innsatsområdene.  

Tabell 1: Deltema, innsatsområder, aktivitetsforslag og materiell  

Innsats-
områder 

Aktivitets-
forslag 

Materiell Format 

1. 
Indikasjonene 
for 
håndhygiene 

PowerPoint 
presentasjoner 

• Håndhygiene til rett tid. Indikasjoner for 
håndhygiene i helsetjenesten (2020) 

Elektronisk 
tilgjengelig 
som 
PowerPoint 
og PDF.  

• Håndhygiene i kommunehelsetjenesten (2019, rev 
2020) 

• Håndhygiene i helseinstitusjoner (2019, rev 2020) 

• Håndhygiene i tannhelsetjenesten (2019, rev 2020) 

• Håndhygiene for renholdspersonell (2019, rev 2020) 

Film • Alle mann til pumpene (2019, rev 2020), 7 min 
• Gjør du det ofte nok? (2020), 1 min 
• Tips om håndhygiene, Robert Stoltenbergs alias 

(2020) 
• En dråpe er ikke nok (2019), 1 min 

Elektronisk 

Postere  • Håndhygiene til rett tid (2020) 
• Gjør du det ofte nok? (2020) 
• Fra den ene til den andre (2020) 

Plakat A3, 
Elektronisk 

Leker/ 
konkurranser 

• Quiz (2020) Elektronisk  
• Kahoot (2020) Elektronisk 

2.Håndhygiene
-fasiliteter 
 

Kartlegge 
fasiliteter og 
oppgradere 
ved behov 

• Registreringsskjema håndhygienefasiliteter- 
kommunale helseinstitusjoner (rev.2019) 

• Registreringsskjema håndhygienefasiliteter – 
sykehus (rev. 2019) 

• Anbefalinger for plassering av håndhygienefasiliteter 
i helsetjenesten (Nasjonal veileder for håndhygiene)  

Elektronisk  

3. Forbruk av 
håndhygiene-
produkter 

Kartlegge 
forbruk av 
hånddesinf. og 
håndsåpe  

• Skjema for registrering av forbruk av 
håndhygieneprodukter (2020) 
 

* Tabellen finnes også med lenker til produktene på 
temasiden om håndhygiene 

Elektronisk 

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/bli-med-og-marker-handhygienedagen-5.-mai-2020/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/bli-med-og-marker-handhygienedagen-5.-mai-2020/
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2.3 Bestilling og nedlastning av materiell  

Trykte plakater og produkter som smykkeposer, kulepenner, handlenett, dropsesker, 
plasteresker, og t-trøyer kan bestilles via W&J på lenken på bestillingsportalen renehender.no 
Tabell 2 gir en oversikt over årets plakater og produkter man kan bestille mot kostpris + porto 
og ekspedisjonsgebyr.  

Tabell 2: Produkter som kan bestilles via bestillingsportalen  

Nr. Produkttype Beskrivelse   Bilde 

1. Plakat Håndhygiene til rett tid (2020) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Plakat Gjør du det ofte nok? (2020) 
 
 
 
 
 

 

3. Plakat  Fra den ene til den andre (2020) 
 
 
 
 

 

 4. Kulepenner 
 
 

Esker a 50. 
 

 

5. 
 
 
 

Handlenett 38 cm x 42 cm x 8 cm. Kan vaskes på 30 grader.  

6. 
 
 
 

Smykkepose 9 x 15 cm (plass til mobil). Kan vaskes på 30 
grader. 
 

 

7. T-trøye 
 

S, M, L, XL, XXL 
 
 
 
 

 
 
 

https://renehender.no/
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Alt materiell fra tidligere markeringer, inkludert filmer, PowerPoint presentasjoner, quiz, 
plakater, brosjyrer osv. kan lastes ned fra temasiden om håndhygiene, fra fanen 
presentasjoner (filmer, presentasjoner, registreringsskjema mm), oversikten over E-
læringskurs, eller fra plakater og informasjonsmateriell.   
 
Det finnes tilgjengelig et restlager av enkelte av plakater fra tidligere år som man kan få 
tilsendt mot porto og ekspedisjonsavgift som årets produkter. Disse plakatene kommer også 
opp på bestillingsportalen sammen med årets materiell.  

 
 
 

  

8. Dropsesker Fruktsmak 
 
 
 
  

9. Boks med 
plaster 
 
 

5 plaster  

10. Klistrelapper 
 
Ruller av 50 

Til flasker med hånddesinfeksjon etc.   

11. Klistrelapper 
 
Ruller av 50 

Til å sette på tøy etc. Må tas av tøyet før vask.  

12.  
 
 
 

Klistrelapper  
 
Ruller av 50 

Hånddesinfeksjon på 1-2-3.  Lett å ta av uten at 
det setter merker, til speil etc. 

 

12. Klistrelapper 
 
Ruller av 50 

Husk håndhygiene, håndvask/håndhygiene. Lett 
å ta av uten at det setter merker, til speil etc. 
 
 

 

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/
https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=64732&ownerPage=45561&language=no
https://renehender.no/
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3. BAKGRUNN FOR VALG AV INNSATSOMRÅDENE 

3.1 Innsatsområde 1- Indikasjoner for håndhygiene 

Litteraturen viser at helsepersonell har en vei å gå når det gjelder etterlevelse av 
håndhygieniske anbefalinger. Observasjon av håndhygienisk atferd med tilbakemelding til 
helsepersonell og ledere, er ansett som et effektivt tiltak for å øke etterlevelse. 

I Handlingsplan for et bedre smittevern (2019) er bedre etterlevelse av håndhygieniske 
anbefalinger et satsingsområde. Et av tiltakene er utarbeidelse av elektronisk 
registreringsverktøy som skal ferdigstilles av Folkehelseinstituttet i løpet av 2020. Videre står 
det at helseforetakene innen 2021 skal, og kommunene bør, ha: 

 «… satt i system et program for overvåking av hvordan anbefalinger for 
håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå og evaluere 
håndhygienefasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal 
standard og teknisk løsning.» 
                                                                Handlingsplan for bedre smittevern, tiltak 5 og 6 

Utarbeidelse av elektronisk verktøy for registrering er godt i gang. Målet er å ha verktøyet 
ferdig utarbeidet til markeringen av 5. mai 2021.  

Indikasjonene for håndhygiene er tema for årets markering av flere årsaker. Håndhygiene til 
rett tid er avgjørende for effektiv håndhygiene, og helsepersonell må derfor være godt kjent 
med anbefalingene. Ved observasjon av etterlevelse er det viktig at helsearbeidere og 
observatører har en felles forståelse av indikasjonene.  

Revisjon av modellen Håndhygienen til rett tid (My 5 moments) 

Verdens helseorganisasjon (WHO) introduserte i 2005 modellen «My 5 moments». Modellen 
er basert på forskning om smitteoverføring via hender, og beskriver fem indikasjoner for når 
håndhygiene må utføres i forbindelse med pasientkontakt 

Modellen er tatt i bruk i en rekke land, også i Norge, og er et godt hjelpemiddel for opplæring 
i håndhygiene. Modellen brukes også når håndhygieniske anbefalinger skal observeres.  

Modellen «My 5 moments» er ikke revidert siden den ble introdusert i Norge i 2010. Før vi 
etablerer nasjonale systemer for observasjon av etterlevelse og utarbeider mal for dette, må 
anbefalingene for håndhygiene være oppdaterte.  

Erfaringer med observasjon av håndhygiene etter eksisterende modell viser at det i mange 
situasjoner, eksempelvis i situasjoner med mange rene og/eller aseptiske oppgaver, er svært 
tidkrevende å utføre håndhygiene i henhold til anbefalingene.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2675233/
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Den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene har tatt stilling til om det er situasjoner hvor 
man kan justere anbefalingene, uten at man forventer en økning i risikoen for 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). Evalueringen er gjennomgått med de regionale 
kompetansesentrene for smittevern, og i fellesskap har man landet på noen mindre 
justeringer av den norske modellen; bekrivelsene rundt indikasjon 2 og 3 er noe justert og 
indikasjon 4 og 5 er slått sammen slik at man nå har en modell med 4 indikasjoner.  

Behovet for håndhygiene er størst i situasjoner der det er fysisk kontakt mellom pasient og 
helsearbeider i forbindelse med pleie eller behandling.  Andre situasjoner som også krever 
håndhygiene, som håndtering av urene gjenstander utenfor pasientsonen eller aktiviteter på 
rene lager, kjøkken og medisinrom, omfattes ikke av modellen.  

I det videre gis det en kort beskrivelse av revidert modell.  

Pasientsonen og helsetjenesteområdet  

Modellen bygger på et geografisk konsept hvor man, med utgangspunkt i den enkelte pasient, 
deler enheten i to – pasientsonen og helsetjenesteområdet.  

Pasientsonen består av pasienten og gjenstander i pasientens umiddelbare nærhet. Dette 
omfatter overflater og utstyr som er berørt av eller er i direkte kontakt med pasienten og 
gjenstander som ofte blir berørt av personalet. Overflatene i pasientsonen blir raskt 
kontaminert med mikroorganismer fra pasientens egen flora. Alle gjenstander som tas ut av 
pasientsonen må derfor rengjøres og eventuelt desinfiseres for å forebygge overføring av 
disse mikroorganismene til helsetjenesteområdet. 

På ensengsstue vil hele rommet utgjøre pasientsonen. På flersengsstue vil pasientsonen bestå 
av de elementene som er forbeholdt pasienten, som sengen, stolen og nattbordet. Dersom 
pasienten beveger seg ut i fellesområdene vil pasienten selv og eventuelt utstyr pasienten har 
med seg (rullestol, intravenøst utstyr, gåstol) utgjøre pasientsonen. Ved tjenester i hjemmet 
vil hele huset/leiligheten utgjøre pasientsonen, mens den i ambulante virksomheter 
(legekontor, tannlegekontor, akuttmottak o.lign.) vil omfatte pasienten selv og det utstyr og 
inventar som er forbeholdt pasienten under oppholdet og som rengjøres mellom hver 
pasient.  

Helsetjenesteområdet omfatter alle flater utenfor pasientsonen. Dette inkluderer andre 
pasienter og deres pasientsoner og det øvrige fysiske miljøet i helseinstitusjonen. I 
helsetjenesteområdet vil det være tallrike mikrobearter. Alle gjenstander som tas fra 
helsetjenesteområdet og inn i pasientsonen bør derfor være rengjort og eventuelt desinfisert 
for å forebygge overføring av mikroorganismer. 

4 indikasjoner for håndhygiene 

For å hindre å ta med smittestoffer inn til pasienten må du alltid utføre håndhygiene når du 
forflytter deg fra helsetjenesteområde og inn i pasientsonen, før du berører en pasient eller 
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gjenstander i pasientsonen. Dette er indikasjon 1 i modellen: Før kontakt med pasienten eller 
pasientens omgivelser. 

For å ikke ta med deg smitte fra pasientsonen til helsetjenesteområde og videre til andre 
pasienter, må du alltid utføre håndhygiene før du forlater pasientsonen, også om du bare har 
berørt gjenstander i pasientsonen. Tidligere var anbefalingene «etter kontakt med pasient» 
og «etter kontakt med pasientens omgivelser». Disse er nå slått sammen og utgjør indikasjon 
4 i modellen: Etter kontakt med pasienten eller pasientens omgivelser   

I tillegg må du utføre håndhygiene inne i pasientsonen dersom du skal utføre oppgaver med 
ekstra krav til renhet. Eksempel på dette er aseptiske oppgaver som å sette injeksjoner, eller 
om du flytter deg fra urene mot renere oppgaver. Dette omtales som indikasjon 2 i modellen: 
Før rene/ aseptiske oppgaver  

Til sist kommer indikasjon 3: Etter kontakt med kroppsvæsker. Kroppsvæsker inneholder ofte 
mikroorganismer som kan gi sykdom, også for pasienten selv, ved overføring til andre deler av 
kroppen. Utfør derfor alltid håndhygiene umiddelbart etter kontakt med kroppsvæsker eller 
gjenstander forurenset med kroppsvæsker, også når du skal fortsette behandling hos samme 
pasient. Indikasjon 3 har fått enklere ordlyd, tidligere het det «etter risiko for kontakt med 
kroppsvæsker» 

I tillegg til disse fire indikasjonene for håndhygiene i pasientsituasjonene er det viktig å utføre 
håndhygiene til rett tid også utenfor pasientsonen. Eksempler på dette er: 

• Etter opphold på desinfeksjonsrom eller håndtering av avfall eller urent utstyr 
• Etter toalettbesøk 
• Etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen 
• Før du går inn på rene områder som kjøkken, rene lager, medisinrom 
• Før du skal tilberede eller spise mat 

 
Les mer om modellen og indikasjonene for håndhygiene i den nasjonale veilederen for 
håndhygiene, og i presentasjonen «Håndhygiene til rett tid» som ligger under presentasjoner 
på temasiden.   
 
 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/indikasjoner/indikasjoner-for-handhygiene/
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/indikasjoner/indikasjoner-for-handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/
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Figur 1: Indikasjonene for håndhygiene- håndhygiene til rett tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Innsatsområde 2 - Håndhygienefasiliteter 

Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse av 
håndhygieniske anbefalinger og forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). 

Man bør regelmessig kontrollere at helsepersonell har gode fasiliteter for håndhygiene, at 
man har gode rutiner for renhold av fasilitetene og for etterfylling av hånddesinfeksjon, 
håndsåpe og tørkepapir.    

Fasilitetene må være godt synlige og tilgjengelig i umiddelbar nærhet der pasientkontakt 
finner sted. Plasseringen må også være hensiktsmessig og forutsigbar. 
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Målet er å legge til rette for økt bruk av hånddesinfeksjon på steder hvor pleie, undersøkelse 
og behandling utføres. Plasseringen bør baseres på analyse av arbeidsflyten i det enkelte rom. 
Det finnes imidlertid noen generelle anbefalinger for plassering: 

• Innen armlengdes avstand fra hver pasientseng (maks 1 m). 
• Rett på innsiden av hvert pasientrom og lett synlig på utsiden av hvert pasientrom, 

samme side som dørhåndtaket. 
• Festet til mobile arbeidsbord. 
• Høyaktivitetsområder som: arbeidsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, fellesstuer, 

flerbruksrom som undersøkelsesrom. 
• På utsiden av rene lager og kjøkken, samme side som dørhåndtak. 
• Ved inngangen til avdelingen, samme side som dørhåndtak. 
• Ved utgangen av avdelingen, samme side som dørhåndtak. 
• I pasientområder som: venterom, resepsjonsområder, matsaler. 

Dispenserne bør være lett synlige når man går inn i rommet, tydelig merket og enkle i bruk.  

Dispensere for hånddesinfeksjon bør ikke monteres ved vasken. Det kan føre til at brukeren 
blander produktene eller tror at man skal benytte hånddesinfeksjon etter at man har vasket 
seg med såpe og vann. Det bør derfor unngås. 

Les mer om håndhygienefasiliteter i den nasjonale veilederen for håndhygiene.  

På temasiden for håndhygiene finnes det skjema som kan være til hjelp ved sjekk av 
håndhygienefasiliteter. Det er ett skjema tilpasset spesialisthelsetjenesten og ett tilpasset 
primærhelsetjenesten.   

3.3 Innsatsområde 3 – Forbruk av hånddesinfeksjon og 
håndsåpe  

Forbruk av hånddesinfeksjonsmidler kan gi en indikasjon på etterlevelse av håndhygiene. Det 
er en grov markør, men kan gi et nyttig bilde av trender over tid. Det er også relativt enkelt og 
lite tidkrevende å hente inn data om forbruk, sammenlignet med andre indikatorer for 
håndhygiene. 

Arbeidsgruppen anbefaler derfor registrering av forbruk av hånddesinfeksjon og håndsåpe 
som en aktivitet ved årets markering. 

På temasiden for håndhygiene finnes skjema som kan benyttes ved registrering av forbruk av 
håndhygieneprodukter, under fanen Filmer, presentasjoner, quiz og registreringsskjema.  

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/anbefalinger/handhygienefasiliteter/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/handhygiene/registreringsskjema-handhygienefasiliteter-sykehus-2019.docx
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/handhygiene/registreringsskjema-handhygienefasiliteter-kommunale-helseinstitusjoner.2019docx.docx
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/handhygiene/registreringsskjema-handhygienefasiliteter-kommunale-helseinstitusjoner.2019docx.docx
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/
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4. HÅNDHYGIENEDAGEN 5. MAI PÅ SOSIALE MEDIER  

Følg oss på vår Facebookside (Folkehelseinstituttet – håndhygiene i helsetjenesten)!Her kan 
dere holde dere oppdatert om fremdriften mot 5. mai, nyheter innen håndhygiene og nytt 
materiell.  
 
Del også gjerne egne bilder fra 5. mai markeringene på siden. 
 
Legg også gjerne ut bilder fra markeringen på andre sosiale medier med emneknaggen 
#håndhygiene2020      
     

Inspirer og la dere inspirere! 
 
Spørsmål? 
handhygiene@fhi.no 

https://www.facebook.com/haandhygiene/
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