
HANSKER – TIL RETT TID

Hansker reduserer forurensning på hendene og 
brukes i kontakt med kroppsvæsker som urin, 
avføring, blod, oppkast og spytt. 
Hansker gir ikke full beskyttelse. Det er ofte små 
hull i hanskene og i tillegg blir hendene ofte 
forurenset i forbindelse med at man tar av seg 
hanskene. Utfør derfor alltid hånd hygiene etter 
at du har tatt hanskene av.

NÅR BØR DU BRUKE HANSKER?
•  Benytt hansker når du risikerer å komme i 

kontakt med kroppsvæsker (f.eks. urin, blod 
og spytt).

•  Benytt hansker ved rengjøring av toalett, bad 
og desinfeksjonsrom (skyllerom). 

•  Benytt hansker ved kontakt med vaske midler 
og kjemikalier når det er anbefalt.

•  Benytt hansker ved rengjøring av smitte rom.

ANDRE TIPS OM HANSKER: 
•  Ha alltid tørre hender når du tar hansken på – 

våte hender gir økt hudirritasjon.
•  Bruk håndkrem ofte, det forebygger  

hudirritasjon.
•  Ikke bruk hansker når det ikke er behov– 

 hyppig bruk øker risikoen for hudirritasjon.
•  Bruk hansker av lateks eller nitril med lang 

mansjett, det gir best beskyttelse. 
•  Ikke desinfiser hanskene, det reduserer 

 hanskenes beskyttelsesevne. 

HVORDAN TA HANSKER  
AV ETTER BRUK?
Det finnes mange fremgangsmåter for å ta av 
hansker etter bruk. Det avgjørende er å hindre 
at hendene blir forurenset ved at de berører 
hanskens utside når de tas av. Det kan gjøres på 
følgende måte:

RÅD OM HÅNDHYGIENE OG HANSKEBRUK

RENHOLDSPERSONELL 
I HELSETJENESTEN

1. Grip utsiden av 
hanskemansjetten.  
Dra hansken av med 
rolig bevegelse slik at 
hansken vrenges.

2. Hold hansken i den 
hanskebekledde hånden. 
Plasser pekefingeren 
på innsiden av hanske
mansjetten. Dra 
hansken rolig av slik 
at den vrenges over 
hansken som holdes i 
hånden.

3. Kast hanskene. 4. Utfør håndhygiene.

REFERANSE: 
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HÅNDVASK ELLER HÅND-
DESINFEKSJON?
Håndhygiene utføres enten med såpe og vann 
eller med hånddesinfeksjon. 

Håndvask med såpe og vann er anbefalt når:
• Hendene er synlig tilsølt.
• Henden er våte.
• Etter toalettbesøk.

I andre tilfeller anbefales alkoholbasert hånd-
desinfeksjonsmiddel. Det er mer effektivt og mer 
skånsomt for huden på hendene.

RENHOLD – VIKTIG DEL AV 
SMITTEVERNET
Renholdet utgjør en viktig del av smittevernet ved 
norske helseinstitusjoner. 

Renholdere kan imidlertid, som helsepersonell og 
andre sykehusansatte, også bidra til å spre smitte. 

God håndhygiene og riktig bruk av hansker er 

viktig for å hindre smittespredning.

HVORDAN UTFØRE 
HÅNDDESINFEKSJON? 
•  Benytt alkoholbasert hånddesinfeksjon, 70-

90%, flytende eller gel.
• Tilfør en håndfull middel i den ene hånden.
•  Fordel middelet over begge hender og hånd-

ledd.  
•  Fortsett å gni produktet lett inn i huden til 

hendene er tørre. 

Hele prosedyren skal ta 20–30 sekunder. Tar det 
kortere tid har du benyttet for lite middel. 

HVORDAN UTFØRE 
HÅNDVASK?

•  Fukt hender og håndledd under lunkent, 
 rennende vann. 

•  Tilsett en eller to pump med såpe i en hånd-
flate. 

•  Spre produktet over alle flater på begge 
 hender, inkludert håndledd. 

•  Skyll hendene grundig under lunkent, 
 rennende vann.

•  Klapptørk hendene godt med rent engangs 
papirhåndkle.

•  Håndbetjente kraner stenges med det brukte 
papirhåndkleet.

Å utføre effektiv håndvask tar 40–60  
sekunder.

NÅR SKAL DU UTFØRE 
HÅNDHYGIENE?
•  Utfør alltid håndhygiene før du starter  

arbeidet på et nytt rom. Det gjelder uavhengig 
av type rom, og det gjelder også når du har 
tenkt å bruke hansker. 

•  Dersom du tar på ting som er tilsølt med for 
eksempel urin, avføring eller blod, må du 
utføre håndhygiene før du fortsetter med 
 arbeidet på rommet. Har du hansker på må 
du ta dem av og utføre håndhygiene før du 
fortsetter arbeidet.

•  Ta av hansker og utfør håndhygiene etter du 
har rengjort på «urene» områder som toalett, 
bad og desinfeksjonsrom (skyllerom). 

•  Utfør alltid håndhygiene etter at du er ferdig 
med å rengjøre et rom, uansett om du har hatt 
hansker på eller ikke. 
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