
 

håndhygiene i
kommunehelsetjenesten



Hvorfor er håndhygiene så viktig?
Riktig håndhygiene er vårt enkleste, viktigste og mest effektive tiltak for å 
forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. Ved riktig håndhygiene utført 
til rett tid bryter vi smittekjeden og hindrer spredning av sykdomsfremkallen-
de mikroorganismer mellom pasienter/ brukere.

Hvordan – hånddesinfeksjon eller såpe og vann?
Hånddesinfeksjon (tilsatt glyserol) er den foretrukne metode innen helse- 
tjenesten i de fleste tilfeller fordi:

o Den har bedre effekt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer
o Det tar kortere tid (20-30 sekunder vs. 40-60 sekunder ved håndvask)
o Det er lettere å gjøre tilgjengelig der man trenger det – ”at the point  
   of care”
o Det er mer skånsomt for hendene enn såpe og vann

Håndvask med såpe og lunkent vann er imidlertid den foretrukne metode 
innen helsetjenesten når:

o Hendene er synlig skitne
o Etter direkte kontakt med kroppsvæsker uten at hansker er benyttet
o Ved oppkast og/eller diaré (f.eks. Norovirus)
o Etter eksponering for sporedannende bakterier (f.eks. C.difficile)
o Etter toalettbesøk



Forutsetninger for riktig håndhygiene

Korte negler og fravær av ringer og armbåndsur
Håndsmykker og lange negler hindrer riktig utførelse av håndhygiene og  
gir gode levevilkår for sykdomsfremkallende bakterier:

o Helsearbeidere med ring på hendene har over dobbelt så hyppig tarmbakterier     
   på hendene
o Helsearbeidere med armbåndsur har tre ganger så mye bakterier på hendene
o Helsearbeidere med lange negler (> 2 mm) har dobbelt så hyppig gule  
   stafylokokker på hendene

Riktig utførelse av håndhygiene
o Rengjør hele hånden, husk tomler, rundt negler, håndledd og mellom fingre
o Ved hånddesinfeksjon – benytt nok middel til å fukte begge hendenes  
   overflate. Er hendene tørre før du har gnidd dem sammen i 10-15 sekunder  
   har du benyttet for lite middel
o Ikke berør noe før hendene er tørre (det er først da de er rene)

Bruk av hansker
o Benytt hansker i henhold til basale smittevernrutiner, eksempelvis ved  
   håndtering av blod og andre kroppsvæsker
o Vinylhansker benyttes kun ved oppgaver med liten smitterisiko. Ved kontakt  
   med biologisk materiell som blod, urin og avføring skal det benytte hansker av 
   latex eller nitril
o Ta på hanskene like før prosedyren starter, kast  
   hanskene umiddelbart etter prosedyren er  
   gjennomført. Utfør håndhygiene
o Bruk av hansker erstatter aldri behovet for  
    håndhygiene



Når skal håndhygiene utføres?

Utfør håndhygiene etter WHOs modell “My 5 moments”:
o Før kontakt med en pasient eller dennes nærmeste omgivelser 
   (pasientsonen)
o Før rene/ aseptiske oppgaver
o Etter risiko for kontakt med kroppsvæsker
o Etter kontakt med pasient
o Etter kontakt med pasientens omgivelser

Det er i tillegg viktig at man utfører håndhygiene:
o Før man skal spise eller tilberede mat
o Etter man har vært på toalettet
o Når man har vært i kontakt med dyr
o Etter at man har hostet eller nyst i hendene

Husk også å legge til rette for håndhygiene 
for beboere/ pasienter og besøkende!
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