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1.Innledning
• I denne presentasjonen gis en kort introduksjon til NOST - Nasjonalt 

verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i 
helsetjenesten.

• Løsningen rulles ut for fullt fra høsten 2022. Når løsningen rulles ut 
vil brukertilgang styres fra det enkelte foretak/enhet.

• Det er etablert en testperiode fra 20.april 2022 til 30. september 
2022. I denne perioden kan alle som ønsker opprette en bruker og 
prøve ut løsningen.



Innledning forts.

• Introduksjonen gir ikke en fullstendig opplæring i løsningen, men en 
kort innføring. Det finnes en rekke undervisningspresentasjoner om NOST, 
blant annet om administratorgrensesnittet de fire ulike modulene 
i løsningen. Disse finner på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene, 
i oversikten over undervisningsmateriell.

• Denne presentasjonen er utarbeidet i april 2022 og presenterer den 
endelige løsningen som rulles ut fra oktober 2022, men med et tillegg om 
hvordan man oppretter bruker i testperioden.

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/


Innledning forts.
To grensesnitt

Det finnes to grensesnitt i NOST.

• En side som benyttes når man observerer: https://smittevern.fhi.no/
• En side som benyttes av koordinatorer for å administrere løsningen: 

https://admin-smittevern.fhi.no

I testperioden (20. april 2022 – 30. september 2022) vil alle som oppretter en 
bruker ha tilgang til begge grensesnittene.

https://smittevern.fhi.no/
https://admin-smittevern.fhi.no/


2. Bakgrunn
• Håndhygiene og bruk av personlig beskyttelsesutstyr er viktige smitteforebyggende 

tiltak.
• Etterlevelsen er ofte mangelfull, for håndhygiene 20-70%.
• Observasjon og tilbakemelding er anerkjent som viktige hjelpemidler for økt 

etterlevelse.
• Standardisert observasjon er ansett som «gullstandard» ved observasjon av 

håndhygiene.
• WHO anbefaler systematisk observasjon av håndhygiene som del av internkontroll 

ved alle helseforetak.



Bakgrunn forts.

• Observasjon ved bruk av papirskjema er tidkrevende.
• Elektroniske løsninger for å forenkle arbeidet med observasjon og tilbakemelding 

har lenge vært etterlyst.
• Beslutning om å utarbeide og implementere en norsk løsning for observasjon av 

håndhygiene er nedfelt i Handlingsplan for et bedre smittevern (2019).
• Som følge av erfaringer gjort under covid-19 pandemien ble det i 2021 besluttet å 

utvide løsningen med en modul for observasjon av bruk av personlig 
beskyttelsesutstyr.



Bakgrunn forts.
Handlingsplan for et bedre smittevern (2019)





3. Hensikt NOST
Webløsningens bruksområder 

• Kartlegge lokal etterlevelse
• Avdekke lokale forbedringsområder 
• Følge effekten av forbedringstiltak 
• Feedback direkte til gjeldende enhet 
• Standardisere opplæring i håndhygiene og bruk av personlig 

beskyttelsesutstyr (PPE) og kontroll av etterlevelse 
• Nasjonale data 

MÅL: Forbedre etterlevelse av håndhygiene og riktig bruk av PPE                   redusere HAI



4. Om løsningen
• Tre roller – observatør, koordinator, administrator (FHI)
• Fire observasjonsmuligheter/moduler:

o 4 indikasjoner for håndhygiene
o Smykker, klokker og negler
o Hansker
o Personlig beskyttelsesutstyr

• Man kan kun observere en modul om gangen, dvs. at man f.eks. ikke  kan observere 
håndhygiene og bruk av håndsmykker samtidig. 

• Enkelt å ta ut rapporter for avdelinger, klinikker og HF
• Standardisert opplæring
• En samling av observasjoner som gjøres på en avdeling i en sammenhengende periode 

(ofte 20-30 minutter) kalles en sesjon.
• To grensesnitt: en side for observasjon og en for administrasjon (koordinator oppgaver).



Om løsningen forts.
Begreper og antall observasjoner per helsepersonell
• Begrepet «Sesjon» benyttes om en samling 

observasjoner ved samme avdeling gjennomført i en 
sammenhengende tidsperiode (ofte 20-30 minutter).

• Begrepet «Kort» benyttes om firkanten hvor alle 
registreringer knyttet til en enkeltobservasjon føres opp. 
Når kortet lagres (ved å dras til høyre) tømmes det. Man 
kan da starte å registrere neste observasjon, av samme 
person eller et annen observasjonsobjekt 
(helsepersonell). 



Om løsningen forts.
Begreper og antall observasjoner per helsepersonell
• For modulene 4 indikasjoner, Hansker og Beskyttelsesutstyr kan man observere 

samme helsepersonell flere ganger under samme sesjon. Dersom dataene skal 
benyttes til å beskrive atferden ved en avdeling anbefales det at samme person 
observeres maksimalt ti ganger under en sesjon. Det vil bety at kortet fylles ut og 
lagres ti ganger under observasjon av samme person. Det fremkommer ikke i 
dataene hvor mange observasjoner (lagrede kort) som er av en og samme 
helsepersonell.

• For modulen Smykker, klokker og negler kan det bare gjøres en observasjon per 
helsepersonell per sesjon. Samme klokke/ring/negl skal kun observeres og 
registreres en gang. 



Om løsningen forts.
Utrulling av løsningen

• Regionvis opplæring av smittevernpersonell våren 2022.
• Kurs regionsvis for sykehus høsten 2022.
• Kurs regionsvis for primærhelsetjenesten høsten 2022/våren 2023.
• Månedlige, åpne webkurs med mulighet til å stille spørsmål.
• Åpnes for testbruk av løsningen for alle som ønsker i forbindelse 5. mai markering 

2022 (fra 20. april 2022 til 30. september 2022).
• Løsningen vil danne utgangspunkt for den nasjonale markeringen av 5. mai 2023.



5. Etiske vurderinger

• For enkelte kan det være uvant, og kanskje også litt ubekvemt, å bli observert når man 
utfører arbeidet sitt. Det er viktig at observatører er oppmerksomme på dette, at de er sitt 
etiske ansvar bevisst. Under observasjon skal observatøren vise hensyn til pasienter og 
personell. Observasjoner gjort av enkeltpersoner skal behandles som konfidensielle data 
og ikke videre fortelles. Dette er tema som vil bli tatt opp i undervisningen som gis til 
observatører og koordinatorer.

• Enhver enhet som iverksetter observasjon ved bruk av NOST bør i forkant utforme en plan for 
gjennomføring som er avklart mellom ledelse og koordinator, godt kjent for alle observatører og 
tilgjengelig for alle ansatte. Det bør blant annet være avklart hvem som skal forespørres før det 
gjennomføres observasjoner ved en avdeling, og hvem som skal motta resultater i etterkant.



6. Opprettelse av bruker 
Ordinær bruk fra oktober 2022

• FHI oppretter brukere for koordinatorene (1-3 per enhet avh. av størrelse), etter 
forespørsel fra foretak/enhet.

• Koordinatoren legger opp strukturen for egen enhet på administratorsiden (eks. 
klinikker og avdelinger), og oppretter bruker for den enkelte observatør, tilordner 
hvilke avdelinger den enkelte skal kunne observere ved og hvilke profesjoner som 

skal kunne observeres ved den enkelte avdeling.



Opprettelse av bruker forts.

• Fra 20. april 2022 til 30. september 2022 
kan alle selv opprette en testbruker ved 
hjelp av Bank ID via ID-porten på samme 
side som observasjonen gjennomføres: 
https://smittevern.fhi.no/

Testbruker, 20. april 2022 – 30. september 2022

https://smittevern.fhi.no/


Opprettelse av bruker forts.
Testbruker, 20. april 2022 – 30. september 2022

• Når du har logget inn med bank ID må du 
knytte deg til en enhet. Dette gjøres enten 
ved å velge en institusjon fra rullgardinen, 
eller ved å legge inn enhetens navn 
manuelt i linjen under.

• NB – det må være tomt i linjen hvor det 
velges fra rullgardin om man skal få lagt inn 
navn manuelt i linjen under.



7. Hvordan legge inn avdelinger og lage 
rapporter mm. i testperioden
• Når man oppretter testbruker og tilknyttet en institusjon/enhet opprettes det i 

automatisk en avdeling som får navnet øre-nese-hals.
• For å opprette flere avdelinger med selvvalgte navn må man logge inn på admin. 

siden:
https://admin-smittevern.fhi.no
• Her oppretter man avdelinger ved å gå inn på fanen "Avdelinger". Les mer om 

admin. siden og hvordan man oppretter klinikker og avdelinger, lager rapporter og 
sender data til FHI i egen presentasjon: Informasjon til koordinator om admin. 
grensesnittet, som finnes i oversikten over undervisningsmateriell på temasiden 
om håndhygiene. 

https://admin-smittevern.fhi.no/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/


8. Alle er administrator i testperioden
• Alle som oppretter en testbruker i perioden 20. april – 30. september 2022 får 

også automatisk rollen som koordinator. Testbrukerne vil bli slettet ved utgangen 
av september 2022.

• For å opprette struktur (legge inn f. eks klinikker og avdelinger) må man logge inn 
på administrator grensesnittet, man benytter også her BankID: https://admin-
smittevern.fhi.no

• NB – i testperioden frem til dataene slettes 30. september vil alle som har 
opprettet en bruker se dataene til den institusjonen de har etablert en bruker for. 
Dvs. at dersom flere personer oppretter bruker for samme institusjon, vil de kunne 
se alle dataene som registreres for denne institusjonen i testperioden. Når 
testperioden er over vil dette kun være mulig for de som er godkjent av FHI admin. 
som koordinator for enheten.

https://admin-smittevern.fhi.no/


9. Mulig å legge snarvei på telefonens skjerm

• Man kan enkelt lage en snarvei fra NOST til skjermen på telefonen, så det blir 
enkelt å logge inn og ta løsningen i bruk.

• Det finnes en egen kort presentasjon med forklaring på Temasiden om 
håndhygiene, i oversikten over undervisningsmateriell.

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/film-pres/


10. Start observasjon
• Velg institusjon (mange vil bare være registrert med 

en institusjon).
• Velg avdeling.
• Velg type observasjon. Når avdeling og observasjon 

er valgt kommer det opp oversikt over profesjoner 
samt tilvalg for den aktuelle observasjonsmodulen 
(bilde 2).

• Velg hvilke(n) profesjoner du skal observere (kan 
endres underveis) samt eventuelle tilvalg.

• Velg "Start observasjon".



11. Modulen «4 indikasjoner»
• Modulen 4 indikasjoner bygger på en modifisert versjon av 

WHOS modell for håndhygiene, MY 5 moments. 
• For å få gode data er det avgjørende at den som observerer er 

godt kjent med modellen for håndhygiene, slik den er 
beskrevet i Nasjonal mal for observasjon av håndhygiene.

• Fra høsten 2022 vil det tilbys opplæring av standardiserte 
observatører i alle regioner.

• Det vil fra høsten 2022 være krav om at data om etterlevelse 
av håndhygiene (4 indikasjoner) som skal inngå i den nasjonale 
databasen må være registrert av sertifiserte observatører.



Modulen «4 indikasjoner» forts.
Mulige tilvalg for modulen 4 indikasjoner:

• Tidtaking av hvor lenge helsearbeiderne utfører håndhygiene. 
Dersom tidtaking er valgt som tillegg finnes det en mulighet for 
å slå det av for den enkelte observasjon.

• Registrering av hanskebruk når håndhygiene ikke blir utført.



Modulen «4 indikasjoner» forts.
Hvordan registrere

• Se at det er rett profesjon.

• Kryss av for observerte indikasjoner for håndhygiene (en 
eller flere). De valgte merkes med hake.

• Kryss av for utført aktivitet. Har du valgt tidtakingen som 
tilvalg aktiveres dette når du trykker på ikonet. Tiden går til 
du trykker på ikonet igjen. Ikonet er merket med grønn 
sirkel mens tiden går. Når tiden stoppes blir ikonet grønt 
(bilde 2).

• Dersom tidtakingen blir feil kan den slås av for den aktuelle 
enkelte observasjonen. Tidtaking kan startes før 
indikasjonene er valgt.



12. Lagre observasjoner

• Man lagrer enkelt observasjonen ved å dra kortet til høyre.

• Det blir da registrert opp til venstre på kortet hvor lagrede 
observasjoner telles.



13.Slette eller legge til kort

• Dersom man har flere observasjonskort fremme enn man 
ønsker kan man slette et kort ved å dra det til venstre.

• Dersom man ønsker å endre profesjon på et kort kan man 
gjøre det enten med å slette kortet ved å dra det til 
venstre, eller ved å endre profesjon via rullgardinen 
øverst til venstre på kortet.

• Dersom man ønsker flere kort fremme enn det man valgte 
på forsiden kan man gjøre det ved å velge "Nytt kort". 
Man kan ha fremme flere kort med samme profesjon.



14. Slette registrerte data på et kort
Tøm kort før lagring eller rediger lagret kort

• Dersom man har registrert feil på et kort kan det endres på følgende måter:

o Indikasjoner kan endres ved å trykke på indikasjonen på ny, da forsvinner haken 
som viser at indikasjonen er valgt.

o Har man registrert feil aktivitet (hånddesinfeksjon, håndvask eller "ikke utført" 
må man slette innholdet på kortet ved å trykke på "Tøm kort", og starte 
observasjonen av anledningen på ny.

o Det er mulig å endre registreringer på lagrede kort ved å gå på "Meny", åpne 
den aktuelle observasjonen og redigere innholdet.



15. Legge til kommentar
• I alle moduler er det mulig å legge til kommentarer både til den enkelte 

observasjon og til sesjonen som helhet.

• Kommentarer til den enkelte observasjon legges til ved å trykke på 
«Kommentar» på kortet før det lagres. Her kan man legge inn ønsket fritekst. 
Det kan f.eks. være forhold ved den observerte situasjonen som man tenker 
påvirket utfallet, eksempelvis at nødvendig utstyr eller fasiliteter ikke var 
tilstede.

• Det er også mulig å legge til en kommentar til sesjonen som helhet ved å gå 
inn på telleknappen oppe i venstre hjørne og legge en kommentar i 
kommentarfeltet, eller ved å gå inn på hovedmenyen og åpen en  sesjon under 
«ikke sendte sesjoner». Her kan man, ved hjelp av redigeringsknappen, både 
legge til kommentarer til enkelt-observasjoner eller til en sesjon som helhet.   



16. Modulen «Smykker, klokker og negler»

• Velg hvilken type observasjon du vil gjennomføre.
• Velg profesjon.
• Velg «start observasjon».



Modulen «Smykker, klokker og negler» forts

• Se at du registrerer på rett kort (profesjon).
• Kryss av for ev. håndsmykker eller kunstig negler/shellack. 

Dersom ikke noe av dette benyttes – velg «alt ok».

NB! For denne modulen skal man kun gjøre en observasjon per 
helsepersonell. For de andre modulene (4 indikasjoner, hansker 
og beskyttelsesutstyr) kan man registrere opp til 10 
observasjoner per helsepersonell per observasjonssesjon.

Hvordan registrere



17. Modulen «Hansker»

• Velg hvilken type observasjon du vil gjennomføre.
• Du får opp som tilleggsvalg om du ønsker å registrere 

håndhygiene i forbindelse med hanskebruk.
• Velg profesjon.
• Velg «start observasjon».



Modulen «Hansker» forts.

• Om du velger «Hansker ved indikasjon» får du opp 
tre indikasjoner for hanskebruk.

• Kryss av en eller flere indikasjoner.
• Kryss av for om hansker er benyttet eller ikke (ja/nei).
• Dersom du som forvalg har valgt å registrere håndhygiene 

etter hanskebruk vil du, når du har svart ja på at hansker 
er benyttet, få opp spørsmål om håndhygiene ble utført 
etter at hanskene ble tatt av.

Hvordan registrere en situasjon med indikasjon 



Modulen «Hansker» forts.

• Om du velger «Hansker uten indikasjon» får du opp 
tre eksempler på situasjoner hvor hansker ofte benyttes 
uten at det er behov for det.

• Kryss av en eller flere indikasjoner.
• Her får du ikke spørsmål om hansker benyttes da det kun er 

situasjoner hvor det er benyttet (men ikke indikert) som 
registreres.

• Dersom du som forvalg har valgt å registrere 
håndhygiene etter hanskebruk vil du få opp spørsmål 
om håndhygiene ble utført etter at hanskene ble tatt av.

Hvordan registrere en situasjon uten indikasjon 



18. Modulen «Beskyttelsesutstyr»

• Velg hvilken type observasjon du vil gjennomføre.
• Velg profesjon.
• Velg «start observasjon».



Modulen «Beskyttelsesutstyr» forts.

• Du må deretter velge kategori du skal observere etter. Er 
det en situasjon uten kjent eller mistenkt smitte hvor 
beskyttelsesutstyr skal benyttes i henhold til de basale 
smittevernrutinene, eller er det en situasjon hvor det er 
innført isoleringsregime (kontakt-, dråpe- eller 
luftsmitteregime) grunnet kjent eller mistenkt smitte.



Modulen «Beskyttelsesutstyr» forts.
Basale smittevernrutiner
• Dersom basale smittevernrutiner velges vil du få 

opp en liste over ulike typer personlig 
beskyttelsesutstyr. 

• Velg hva som er indikert i den aktuelle situasjonen 
ved å sette en hake ved indikert utstyr.

• Start observasjonen.



Modulen «Beskyttelsesutstyr» forts.
Observasjon i henhold til et isoleringsregime

• Dersom du har valgt å observere etter 
et isoleringsregime (kontakt-, dråpe-, eller luft-) vil 
det være forhåndsregistrerte valg i henhold til 
gjeldende anbefalinger for det aktuelle 
isoleringsregimet. Disse kan du enkelt endre ved å 
endre avkryssingen.

• Start observasjonen.



Modulen «Beskyttelsesutstyr» forts.
• Se at du registrerer på rett kort (profesjon).

• Kryss av for utstyret helsepersonellet benytter. Når du 
krysser av for en type utstyr kommer det opp spørsmål 
om det er korrekt benyttet, spørsmålet må besvares. 
Dersom helsepersonellet benytter alt utstyret som er 
indikert, og benytter alt utstyr korrekt kan man krysse 
av for alt på en gang med knappen "Alt utstyr korrekt 
benyttet".

• Utstyr som benyttes korrekt får en grønn hake, utstyr 
som er benyttet på feil måte får en rød hake.

• Det er mulig å endre status på indikert/ikke indikert 
utstyr ved å dra det over linjen slik at det bytter 
kategori. 



19. Hovedmeny
Du kan gå til hovedmenyen, uansett hvor du er 
i løsningen. Fra hovedmenyen kan du:

• Starte en ny sesjon (observasjon).

• Se på og endre sesjoner som ikke er 
send til koordinator.

• Se på sesjoner som er send til koordinator.

• Se på din profil.

NB - Dersom du har startet en observasjonssesjon vil 
sesjonen avsluttes når du går til hovedmenyen slik at du 
må opprette en ny sesjon for å fortsette å observere.



20. Hvordan dele data med koordinator 
(sende sesjon)
Når sesjonen er ferdig kan observatøren velge å sende 
sesjonen umiddelbart til koordinator, eller vente til 
senere. Observatøren kan sende på to måter:

1. Under pågående observasjon kan observatør avslutte 
sesjonen ved å sende den til koordinator:

• Gå inn på tellelisten i venstre hjørne

• Skroll ned siden og velg "Send koordinator"



Hvordan dele data med koordinator 
(sende sesjon) forts.
2. Observatøren kan også sende en sesjon til koordinator 
fra hovedmenyen:
• Velg "Ikke sendte sesjoner"
• Velg "Se detaljer" for aktuell sesjon slik at alle 

enkeltobservasjonene i sesjonen blir synlig
• Skroll ned siden og velg "Send til koordinator"

Når observatøren har sendt dataene til koordinatoren har 
vedkommende mistet muligheten til å redigere dataene. 
Er det behov for endringer etter at dataene er sendt må 
dette gjøres av koordinatoren i admin. grensesnittet.



21. Hvordan redigere observasjoner som 
er lagret
• Observatøren kan redigere lagrede data før de sendes 

koordinator. Dette gjøres ved å gå inn på "Ikke 
sendte sesjoner" på hovedmenyen og velge "Se detaljer" på 
aktuell sesjon.

• Her kan observatøren redigere enkeltobservasjoner, slette 
enkeltobservasjoner (kort) og slette hele sesjoner.



22. Sendte sesjoner

• Observatøren kan se sendte sesjoner ved å gå inn på "Sendte sesjoner" i 
hovedmenyen.

• Her kan man gå inn på hver enkelte sesjon, se detaljene på den enkelte 
observasjon (kort) og finne kort oppsummering av resultater fra sesjonen.

• Man kan også laste ned dataene som Excel fil.
• Det er ikke mulig å redigere sendte sesjoner. Koordinatoren har imidlertid 

anledning til å redigere dataene fra admin.grensesnittet.



23. Se og redigere observasjoner under 
en pågående sesjon
Det er mulig å se på og redigere 
observasjoner (kort) som er lager under en 
sesjon uten å avslutte sesjonen:

• Gå inn på tellelisten i venstre hjørne

• Åpne og redigere observasjonene (kortene) du 
ønsker å redigere

• Velg "Tilbake til observasjon"



24. Avslutte sesjon

Sesjonen kan avsluttes på to måter:
1. Gå inn på til tellelisten oppe i venstre hjørne og send sesjonen til koordinator. Du 

kan redigere før du sender.
2. Gå ut av sesjonen ved å gå inn på hovedmenyen. Sesjonen lagrer seg da 

automatisk under «ikke sendte sesjoner». Herfra kan du redigere og sende til 
koordinator ved en senere anledning.



25. Rapporter
Rapporter lages fra admin. grensesnittet

• Enhet
• Klinikk
• Sykehus
• Nasjonalt
• Sammenlignbare avdelinger nasjonalt 



Se Temasiden om håndhygiene i helsetjenesten for mer informasjon om 
NOST, inkludert opplæring i de ulike modulene.

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
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