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1. Håndhygiene  - hvorfor så viktig?

• Helsepersonellets hender er en vanlig smittevei for overføring 
av smittestoffer mellom pasienter i helsetjenesten.

• Riktig håndhygiene blant helsepersonell er vårt viktigste 
enkelttiltak for å forebygge helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (HAI).

• Forskning viser at helsepersonell rengjør hendene i mindre 
enn 50 % av tilfellene hvor det er påkrevet.

• Det er en klar sammenheng mellom håndhygiene blant 
helsepersonell og antall helsetjenesteassosierte infeksjoner.



2. Hvordan bør håndhygiene utføres?

Håndvask eller hånddesinfeksjon?



Hånddesinfeksjon

Bruk av etanolbasert hånddesinfeksjonsmiddel, i flytende eller gel 
form, er i de fleste situasjoner anbefalt metode for håndhygiene i 
helsetjenesten.

Hånddesinfeksjon er anbefalt fordi:

• det er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste 
mikroorganismer

• det tar kortere tid enn håndvask med såpe og vann 

• det er lettere å gjennomføre der man arbeider («point of care»)

• det er mer skånsomt for huden på hendene enn håndvask



Hånddesinfeksjon på 1-2-3





Håndvask

Hånddesinfeksjon har redusert effekt mot noen 
mikroorganismer og når man har organisk materiale på hendene. 
Håndvask med såpe og lunkent vann skal derfor benyttes når: 

• Hendene er synlig skitne eller tilsølt med organisk materiale 
som kroppsvæsker og mat.

• Ved kjent eller mistenkt smitte med sporedannenede
bakterier som Clostridium difficile. 

• Ved kjent eller mistenkt smitte med nakne virus som 
norovirus, når hansker ikke er benyttet. 

• Etter toalettbesøk.
• Etter kontakt med kjemikalier. 



Håndvask

• Fukt hendene.
• Benytt tilstrekkelig med  flytende såpe.
• Fordel såpen godt over begge hender. 

Husk tomler,  rundt negler, håndledd 
og mellom fingre.

• Skyll hendene godt under rennende 
vann.

• Tørk hendene helt tørre med engangs 
tørkepapir.

Totalt 40-60 sekunder
*lenke til opplæringsfilm

https://vimeo.com/165163727


3. Når skal håndhygiene utføres?

• Den norske modellen for når håndhygiene skal utføres bygger 
på WHO s modell – «My Five Moments for Hand Hygiene” –
Den norske modellen har 4 indikasjoner. 

• Modellen bygger på et geografisk konsept hvor man med fokus 
på én enkelt beboer deler helsetjenestemiljøet i to områder; 
• pasientsonen  
• helsetjenesteområdet

• I hjemmetjenesten er hele brukerens/pasientens bolig å regne 
som pasientsonen og alle andre områder som 
helsetjenesteområdet. 



Når skal håndhygiene utføres forts. 

Man må alltid utføre håndhygiene når man krysser 
mellom sonene. Det betyr at du alltid må utføre 
håndhygiene: 

• Når du kommer inn i pasientens hjem, før du 
berører pasienten selv eller gjenstander i 
hjemmet.

• Når du har forlatt pasientens hjem, før du berører 
gjenstander utenfor hjemmet (eksempelvis i 
bilen).



Når skal håndhygiene utføres forts. 

I tillegg må du utføre håndhygiene inne i 
pasientens/brukerens hjem (i pasientsonen):

• Før rene/aseptiske oppgaver som: berøring av 
slimhinner (øyne, munn), sårstell, injeksjoner, 
innleggelse av urinkateter. 

• Etter risiko for kontakt med kroppsvæsker som: slim i 
munn/luftveiene, sårvæske, sekresjon i 
drenasjesystem, urin, avføring, oppkast, håndtering av 
avfall, håndtering av mikrobiologisk prøvemateriale, 
kontakt med skittent sengetøy med mer.





Det er i tillegg viktig å utføre 
håndhygiene

• Etter at hansker er benyttet.

• Etter håndtering av avfall eller urent utstyr.

• Etter toalettbesøk.

• Etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen. 

• Før man skal tilberede eller spise mat. 



Håndhygienefasiliteter

• Tilgjengelighet av håndhygienefasiliteter er avgjørende for 
god etterlevelse av håndhygieniske retningslinjer.

• Uavhengig av om pleien gjennomføres i pasienten hjem eller i 
andre omgivelser må det tilstrebes at det er 
håndhygienefasiliteter tilgjengelig i umiddelbar nærhet til der 
pasientkontakten finner sted. Fortrinnsvis både håndvask med 
flytende såpe og engangs papirhåndklær, og alkoholholdig 
hånddesinfeksjonsmiddel. 



4. Ringer, armbåndsur og negler

• Håndsmykker og lange negler hindrer riktig utførelse av 
håndhygiene, og gir gode levekår for sykdomsfremkallende 
bakterier.

• Internasjonale og nasjonale veiledere for håndhygiene 
anbefaler derfor helsepersonell å ha korte negler (kortere enn 
2 mm) og å ta av ringer og armbåndsur før alt arbeid som 
medfører fysisk pasientkontakt.

Av hensyn til pasientenes sikkerhet



Ringer

• Helsepersonell med ring på 
hendene har over dobbelt 
så hyppig tarmbakterier 
(Enterobacterales) på 
hendene enn de som er 
uten ringer.

• Dette gjelder også de som 
bærer en glatt giftering.



Armbåndsur

• Helsepersonell som 
bærer armbåndsur 
har tre ganger så 
mange bakterier på 
hendene enn de som 
ikke bærer 
armbåndsur. 



Negler

• Helsepersonell med lange 
negler (lenger enn 2 mm) 
har over dobbelt så 
hyppig forekomst av gule 
stafylokokker på hendene 
enn de med korte negler.

Foto: Colourbox



5. Bruk av hansker

• Rene engangshansker beskytter helsepersonells hender mot 
forurensing av mikroorganismer, blod og andre kroppsvæsker.

• Brukt riktig er engangshansker et viktig smitteverntiltak –
brukt på feil måte kan hansker føre til økt smitterisiko.

• Hendene blir forurenset også med hansker på, og hansker 
erstatter derfor aldri håndhygiene.  

• Behovet for håndhygiene er det samme, uavhengig av om 
hansker benyttes eller ikke.



Hvilke hansker bør brukes?

• Benytt hansker av lateks eller 
nitril,  fortrinnsvis med lang 
mansjett. 

• Plasthansker og vinylhansker 
gir ikke tilstrekkelig  beskyttelse 
mot smitte og anbefales ikke til
bruk i helsetjenesten.



Når skal du bruke hansker?

Direkte pasientkontakt 
• Når det forventes kontakt med blod, sekreter, ekskreter, 

slimhinner, ikke-intakt hud og ved smitte. 
• Ved prosedyrer som innleggelse og seponering av perifer 

venekanyle, blodprøvetaking, underlivsundersøkelse, og 
suging av luftveier.

Indirekte pasientkontakt
• Håndtering av urent utstyr som pussbekken, 

bekken og urinflasker.
• Søppelhåndtering.
• Ved fjerning av søl av kroppsvæsker.
• Ved håndtering av skadelige medikamenter                                      

eller kjemikalier.



Hanskebruk - VETT

• Utfør alltid håndhygiene før du tar på hansker. Berører du 
hanskeesken med urene hender forurenses hanskene. 

• Utfør alltid håndhygiene etter hanskebruk, også når du skal 
ta nye hansker på. Smittestoffer kan overføres til hendene 
dine gjennom mikroskopiske hull i hanskene. Hendene 
forurenses også lett når hansker tas av. 
– Opptil 30% av helsepersonell har smittestoffer på hendene etter 

kontakt med smittet pasient, selv om de har benyttet hansker. 



Hanskebruk – VETT

• Bytt alltid hansker etter urene oppgaver, også på isolat. 
Urene hansker sprer smitte dersom du berører omgivelsene. 
Bytt hansker umiddelbart etter urene oppgaver, også når du 
fortsetter arbeidet hos samme pasient. 

• Benytt hansker av lateks eller nitril, fortrinnsvis med lang 
mansjett. Plasthansker og vinylhansker gir ikke tilstrekkelig 
beskyttelse mot smitte. De har dårligere barriereegenskap, 
strekkstyrke og passform. Lang mansjett forhindrer tilgrising 
av håndleddet og at det kommer vann inn i hansken.



Hanskebruk - UVETT

• Ikke benytt hansker når det ikke er behov for det. Hyppig 
bruk av hansker øker risikoen for hudirritasjon. Unødig 
hanskebruk gir økt mengde avfall og økt belastning på miljøet. 

• Ikke glem å ta av hanskene. Hansker                                           
er ment for urene oppgaver. Ta av                                               
hansker og utfør håndhygiene straks                                        
uren oppgave er utført. Med urene 
hansker kan du overføre pasientens 
egne bakterier til andre steder på                                            
pasientens kropp.  



Hanskebruk – UVETT

• Ikke ta på omgivelsene med urene hansker. Hender med 
urene hansker kan spre smitte ved at du berører omgivelsene, 
slik som gardiner og annet inventar.

• Ikke benytt hansker på fuktige hender. Hansker på fuktige 
hender øker slitasjen på huden og risiko for hudirritasjon. 

• Ikke desinfiser hanskene. Hanskenes beskyttelsesevne 
forringes av såpe og alkohol. Utfør derfor aldri håndhygiene 
med hansker på. Hansker skal aldri gjenbrukes.



Påkledning av hansker



Avkledning av hansker



6. Hudirritasjon og hudpleie

• Hudens naturlige forsvarsmekanismer beskytter den og bidrar 
til å holde den sunn.

• Skadet og irritert hud har reduserte barrierefunksjoner og økt 
risiko for kolonisering med potensielt sykdomsfremkallende 
bakterier.

• Hel og sunn hud på hendene er derfor avgjørende for god 
håndhygiene.

• Regelmessig bruk av hudpleieprodukter forebygger 
utviklingen av hudirritasjon.

• Arbeidsgiver bør tilse at helsepersonell har egnede 
håndkremer lett tilgjengelig.



Hvordan forebygge irritert hud på 
hendene?

• Benytt hånddesinfeksjon fremfor håndvask.
• Påfør hånddesinfeksjon kun på tørre hender.
• Benytt hansker kun på tørre hender.

Ved håndvask:
• Benytt lunkent (ikke varmt) vann. 
• Fukt hendene før såpen tilføres.
• Benytt såper som er dokumentert milde for hendene.
• Skyll godt av alle såperester.
• Benytt myke, absorberende papirhåndklær av god kvalitet



7. Håndhygiene blant beboer/brukere  
og besøkende

• Forskning viser at beboer/ pasienter ofte har store mengder 
sykdomsfremkallende bakterier på hendene.

• Studier viser også at helsepersonell i liten grad legger til rette 
for håndhygiene blant beboer/ pasienter og besøkende.

Husk å legge til rette for håndhygiene, som et minimum etter 
toalettbesøk og før måltider



8. Oppsummering

• Riktig håndhygiene blant helsepersonell er vårt enkleste, 
viktigste og mest effektive tiltak for å forebygge 
helsetjenesteassosierte infeksjoner.

• Hånddesinfeksjon er den foretrukne metode for håndhygiene 
innen helsetjenesten. 

• Korte negler og fravær av ringer og klokker er en forutsetning 
for håndhygiene.

Vi sees ved pumpene!



Referanser

Nasjonal veileder for håndhygiene

Temasiden om håndhygiene i 
helsetjenesten

• *Lenke til håndhygienekurs Helse Nord

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/
https://scormdeler.helsenord.no/div/kurs/hyg/story_html5.html
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