HÅNDHYGIENEDAGEN 5. MAI
Oppsummering fra markering av 5. mai 2017, og planer for markering av dagen i 2018
KORTVERSJON

STOR DELTAGELSE VED ÅRETS MARKERING

HOLD DEG
OPPDATERT
Følg med på temasiden om
håndhygiene:
https://www.fhi.no/sv/foreby
gging-ihelsetjenesten/handhygiene/
Du kan også abonnere på
nyhetsbrev:
https://www.fhi.no/sys/nyhe
tsbrev/

Verdens helseorganisasjon (WHO) bestemte i 2009 at 5. mai skal være en
global håndhygienedag, og har siden invitert til en årlig markering. I Norge
har vi hatt en nasjonal markering siden 2010, og fra 2013 i regi av
Folkehelseinstituttet i samarbeid med landets regionale kompetansesentre
for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten.
Alle landets sykehus samt et stort antall kommunale helseinstitusjoner,
tannlegekontor og legekontor markerte håndhygienedagen 2017.

Bruk av hansker – årets tema
Rene engangshansker er et viktig smitteverntiltak. Feil hanskebruk kan
imidlertid føre til økt risiko for smitteoverføring via helsepersonells hender.
Bruk av hansker ble derfor valgt som tema for markeringen i 2017.

Fullstendig rapport fra
markeringen av 5. mai 2017
blir tilgjengelig på temasiden
oktober 2017

“Det er et veldig godt initiativ. Markeringen
nasjonalt inspirerer til et stort fokus på dette i
1-2 måneder rundt 5. mai!»
– Tilbakemelding fra deltager

FORNØYDE DELTAGERE
Deltagerne ble oppfordret til å evaluere årets markering. Totalt 240 av 337
påmeldte rapporterte i en elektronisk spørreundersøkelse.
Tilbakemeldingene viste at deltagerne var godt fornøyd med årets tema,
materiellet og gjennomføringen generelt. Nær samtlige av årets deltagere
(97 %) planlegger å delta i markeringen også i 2018.
Filmen «Den usynlige utfordringen II», og muligheten til å bestille
smykkeposer og dropsesker, ble trukket frem som spesielt positivt.
Bruk av plakater (91 %), brosjyrer (75 %), quiz (58 %), filmfremvisning
(50 %) og undervisning (45 %), er de aktivitetene som oftest gjennomføres i
forbindelse med markeringen.
Evalueringen avdekket også enkelte forbedringspunkter:
•

Utbedring av bestillingsportal for materiellet

•

Utsendelse av materiellet i én forsendelse

•

Bedre strategier for å nå ut til flere kommuner, tannlege- og legekontor

•

Økt bruk av sosiale medier

TEMA I 2018 - HÅNDHYGIENE OG ANTIBIOTIKARESISTENS

PLAN FOR 2018
•

Februar 2018 - utsendelse
av invitasjon med
påmeldings- og
bestillingslenke

•

20. mars 2018 - frist for
bestilling av materiell

•

1. april - elektronisk
materiell tilgjengelig på
temasiden om
håndhygiene

•
•
•

5. april - materiellet sendt
fra trykkeriet
16. april - materiellet
mottatt
5.-11. mai - markering av
håndhygienes dag

Antibiotikaresistens er en økende utfordring og trussel mot folkehelsen, både
globalt og nasjonalt. Håndhygiene reduserer infeksjoner og dermed behovet
for antibiotika. I tillegg hindrer håndhygiene spredning av resistente mikrober.
Verdens helseorganisasjon (WHO), Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) med flere definerer derfor håndhygiene som ett av de aller viktigste
tiltakene for å begrense videre utvikling av antibiotikaresistens.

Materiell for markeringen i 2018
Følgende nytt materiell vil utarbeides i forbindelse med markeringen i 2018:
•

Film: Den usynlige utfordringen III: Håndhygiene og antibiotikaresistens

•

Film: Undervisningsfilm om håndhygiene og antibiotikaresistens (7 min)

•

Film: Teaser til bruk i sosiale media. Bli med og marker 5. mai!

•

To plakater om håndhygiene og antibiotikaresistens

•

Oversettelse av brosjyre om håndhygiene til renholdspersonell (fra 2o17)

•

Smykkeposer, kulepenner og handlenett vil bli produsert om interessen
er tilstrekkelig stor

“Meget bra i år! Smykkeposene og pastilleskene
var flotte …mer av slikt !!!
– Tilbakemelding fra deltager

Illustrasjonsbilder av produkter som vil kunne bestilles for markeringen i 2018
om interessen er tilstrekkelig stor (produktene kan avvike noe fra bildene):

Spørsmål eller forslag?
handhygiene@fhi.no
Arbeidsgruppen for nasjonal
markering av håndhygienes dag
5. mai

