
          

 

 

 
 

 

 
 

Rene hender inn
Rene hender ut

Håndhygiene

Ved håndvask er det viktig at man benytter
utstyr som ikke er forurenset. Man må
benytte �lytende såpe (ev. et ubrukt såpestykke), 
og engangshåndkle (ev. renthåndkle). 
Det er viktig at man stenger kranen med engangs-
håndkle slik at ikke hendene blir forurenset på ny 
ved berøring av kranen.

Bakterier overføres lettere fra fuktige
hender enn tørre. Det er derfor viktig at
man tørker hendene godt etter vask. 
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Referanser

Ta alltid av ringer og armbåndsur
Håndsmykker hindrer riktig utførelse av
håndhygiene, og gir gode levevilkår for
sykdomsfremkallende bakterier.

Helsearbeidere med ring på hendene
(inkludert glatt giftering) har over dobbelt
så hyppig tarmbakterier på hendene som de 
uten ring. Helsearbeidere med armbåndsur
har tre ganger så mye bakterier som sine
kolleger.

Ta derfor alltid av ringer og armbåndsur
når du er på arbeid - av hensyn til
pasientenes sikkerhet!

Effektiv håndhygiene er avhengig
av at:

 • hendene er frie for smykker
 • neglene er korte
 • det benyttes riktig teknikk slik at hele
  hendene rengjøres
 • det benyttes tilstrekkelig middel til å
  fukte begge henders over�later i 10-15
  sekunder (v/hånddesinfeksjon)
 • man ikke berører noe før hendene er
  helt tørre. hvorfor, når

og hvordan

Forutsetninger for god
håndhygiene



          

 

 

 
 

 

 
 

 

 Til enhver tid har 6 -7 % av beboerne/
pasientene ved norske sykehjem en
helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI).

Helsearbeideres hender er en vanlig rute for
overføring av smittestoffer mellom pasienter i
helseinstitusjoner. Riktig håndhygiene blant
helsepersonell er det enkleste, viktigste og
mest effektive tiltaket for å forebygge HAI
i sykehjem og andre langtidsinstitusjoner.

Hvordan  - såpe og vann
eller hånddesinfeksjon?
Hånddesinfeksjon med sprit tilsatt glyserol er
den foretrukne metode innen helseomsorg, med
unntak av når:

 • hendene er synlig skitne
 • etter direkte kontakt med kroppsvæsker
  uten at hansker er benyttet
 • ved utbrudd med oppkast og/eller diaré
  (eks. Norovirus) 
 • etter eksponering for sporedannende
  bakterier (eks. C. dif�icile)
 • etter toalettbesøk

I disse nevnte tilfellene skal hender vaskes
grundig med såpe og lunkent vann.

Hvorfor er håndhygiene
så viktig?

Når  skal man utføre
håndhygiene?
WHO har laget en modell (”My 5 moments”)
som oppsummerer når håndhygiene må
utføres:

Modellen understreker viktigheten av
å utføre håndhygiene:

 • før man berører en pasient eller
  dennes personlige eiendeler
 • etter man har berørt en pasient eller
  dennes eiendeler
 • før rene/aseptiske oppgaver
 • rett etter en situasjon hvor det er
  risiko for at man kan ha vært i
  kontakt med kroppsvæsker

Det er i tillegg viktig at man utfører
 håndhygiene:

 • når man går inn eller ut av en avdeling
 • før man går inn på rene områder som
  kjøkken, rentlager, medisinrom
 • før man skal spise eller tilberede mat
 • etter man har vært på toalettet
 • når man har vært i kontakt med dyr

Ved stell og pleie inne på pasientrom vil
kravene til god håndhygiene være som beskrevet
i  “My 5 moments”.

I andre tilfeller, eksempelvis ved enheter hvor
pasienter tilbringer mye tid i fellesarealer, vil
det kunne være vanskelig og lite naturlig å utføre
håndhygiene før og etter enhver fysisk kontakt
(som klapp på skulder, hjelp til å sitte bedre i
stol etc.). I disse situasjonene kan man skille
mellom normal, sosial omgang og mer pleie-
relaterte oppgaver med større fare for overføring
av mikrober. 


