
SKJEMA FOR KARTLEGGING AV 
HÅNDHYGIENEFASILITETER I SYKEHUS 
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Hvorfor? 
• Gode håndhygienefasiliteter er avgjørende for å oppnå god håndhygiene blant helsepersonell.  

• Kartlegging av håndhygienefasiliteter er viktig for å avdekke eventuelle mangler med tanke på 
tilgjengelighet og plassering.  

Hvordan? 
• Kartleggingsskjemaet er todelt. Første del tar for seg overordnede spørsmål om hvorvidt det er 

godt og systematisk tilrettelagt for håndhygiene ved enheten/ avdelingen. Andre del består av en 
mal for detaljert kartlegging av håndhygienefasiliteter i de enkelte rom. 

• Det anbefales at kartlegging utføres av smittevernpersonell eller annen ressursperson innen 
smittevern (hygienekontakt) eller avdelingsleder. 

 
Bakgrunnsinformasjon 
 

Data/år: 
 

 

Enhet: 
 

 

Fylt ut av (navn): 
 

 
 
Funksjonen til den som kartlegger  
 
       Avdelingsleder    Hygienekontakt/ ressursperson innen smittevern       

 
      Verneombud        Smittevernpersonell         Andre………………….. 
 
 
Tilgjengelighet av håndhygienefasiliteter i avdelingens fellesområder 
 
Nr Spørsmål Ja Nei Kommentar 
1 Er hånddesinfeksjon tilgjengelig ved inngang til 

avdelingen/posten?   
   

2 Er det hånddesinfeksjon tilgjengelig ved utgangen av 
avdelingen/posten 

   

3 Er det fastmonterte veggdispensere ved inngangen til 
rene rom som rentlager, kjøkken, medisinrom?   

   

4 Har alle ansatte tilgang til hånddesinfeksjon i 
lommeformat 

   

5 Er det oppnevnt fast person/yrkesgruppe som har 
ansvar for å fylle på med hånddesinfeksjon?   

   



Skjema til kartlegging av håndhygienefasiliteter på rom/områder i avdelingen 
 

HD = Hånddesinfeksjon, eksklusiv lommeflasker 

Utarbeidet av FHI og landets kompetansesentre for smittevern, revidert 2019 

 

 Romnr 
/ID 

Antall 
senger i 
rommet/ 
området 

HD ved 
døren på 
utsiden av 
rommet? 

HD lett 
synlig når 
man trer 
inn i 
rommet?  

Antall senger 
med HD 
plassert innen 
en meters 
avstand 

Totalt antall 
HD 
dispensere/   
-flasker  

Totalt antall HD 
dispensere/ -flasker 
som er fylt og som 
fungerer 
 

Antall vasker  
med håndsåpe 
tilgjengelig i 
umiddelbar 
nærhet 

Antall vasker på 
rommet/ området 
med papirhåndklær 
tilgjengelig i 
umiddelbar nærhet 

Kommentarer/ 
forbedringsbehov 

A) Pasientrom  
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
TOT /          

B) Undersøkelsesrom/ behandlingsrom  
1           
2           
3           
4           
5           
TOT /          

c) Korridorer og andre områder hvor det kan forekomme behandling og pleie  
1           
2           
3           
4           
5           
TOT /          
TOT           


