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Det enkle er ofte det beste!



Er det enkle ofte det beste?
Når det gjelder håndhygiene i helsetjenesten 



Disposisjon
Handlingsplan for et bedre smittevern – hva vil den bety for det 
nasjonale og lokale arbeidet rundt håndhygiene?

Hva bidrar til effektiv implementering av håndhygiene – hva vet vi i 
dag?

Er det enkle ofte det beste? (når det gjelder håndhygiene)

Bør vi forenkle de nasjonale anbefalingene for håndhygiene 
ytterligere?



Handlingsplan for et bedre smittevern
Hva vil den bety for det nasjonale og lokale arbeidet rundt 
håndhygiene?

1992 2004 2008 2015

2015

Handlingsplan for 
bedre smittevern
2019



Punkter om håndhygiene foreslått inn i handlingsplanen
FHI skal utarbeide nasjonal standard for overvåking av håndhygiene (2020)

FHI skal utarbeide et nasjonalt elektronisk registreringsverktøy og sammenstille nasjonale data om 
etterlevelse av håndhygiene i helseinstitusjoner (2020)

Helseforetak skal innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for overvåking av hvordan 
anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå og evaluere 
håndhygienefasiliteter. Kommuner bør innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for 
overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå 
og evaluere håndhygienefasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal standard og 
teknisk løsning.

Kommuner bør og de regionale helseforetakene skal sikre relevant deltakelse i kampanjer for å bedre 
etterlevelsen i helseinstitusjonene av basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene.



Hva bidrar til effektiv implementering av 
håndhygiene – hva vet vi i dag?
1980-1990:

Evidence Based Medicine

(Illustrasjonene fjernet)



Hva bidrar til effektiv implementering av 
håndhygiene – hva vet vi i dag?
2000:

Implementeringsforskning-

Knowledge translation

(Illustrasjonene fjernet)



Hva bidrar til effektiv implementering av 
håndhygiene – hva vet vi i dag?

Generelle forhold

Forhold spesifikke for: 

- atferden som man ønsker å påvirke
- de aktuelle yrkesgruppene 
- den spesifikke konteksten

Kontekst

Planlegging



Er det enkle ofte det beste?
Utfordringer/risikomomenter ved forenklinger

Hva er en forenkling (hva oppfattes som enklere).
Overforenkling  - kan føre til at man både undervurderer sitt publikum 
og bedriver vranglære.
Når forklaringsmodellene blir for enkle risikerer en ikke bare at de 
mister sin verdi, men også at den som arbeider med modellen lærer 
noe annet enn intensjonen til de som laget forklaringsmodellen.
Hvor mye bør man «jenke på krava» for å oppnå bedre etterlevelse?





Bør vi forenkle de nasjonale anbefalingene 
for håndhygiene?



Veien til effektiv håndhygiene 

Rett
teknikk

Rett
tid

Rett 
produkt

Korte negler 
og fravær av 
håndsmykker

Riktig bruk 
av hansker

Hel hud på 
hendene

Gode 
håndhygiene

fasiliteter



Håndhygiene – rett teknikk



Håndhygiene – riktig bruk av hansker

“Jeg er sikker på at jeg bruker hanskere oftere enn det er behov for, men jeg er usikker på om noen
egentlig vet helt når hansker skal benyttes? Det er mest basert på magefølelser” (lege).

“Nei jeg gjør det ikke (utføre håndhygiene etter hanskebruk), i hvertfall ikke når jeg bytter hansker .Det er
ikke naturlig å å utføre håndhygiene etter at man har brukt hansker” (lege).

“Hm, hos oss er alt (inne på et smitterom) regnet som smittet. Så du kan ta hvor du vil med hanskene på. 
Så lenge vi utfører håndhygiene når vi går ut” (sykepleier). 



Fokusgruppeundersøkelse hansker- resultater
Faktorer som fremmer og hemmer etterlevelse – felles for alle grupper

Kunnskap
Hindrer 
arbeidet 

Tilgjengelighet Tidsbruk Beskytte seg selv Følelser

Mangel på 
kunnskap/ 
magefølelse

Isolering/ 
kontaktsmitte

Redd for å gjøre 
feil 

Kultur og 
nyansatte

Utbrudd gir «føre 
var»

Plutselige 
hendelser 

Stort
arbeidspress

Etikk og intimitet

Ekkelt



Håndhygiene - til rett tid
Håndhygieneindikatorer



Konseptet «My 5 moments»
Modellen bygger på et geografisk konsept hvor man med fokus på 
én enkelt pasient deler helsetjenestemiljøet i to områder; 

HELSETJENESTEOMRÅDE 



Utfordringer 

• Fire eller fem indikasjoner?
• Pasientsonen – hva er med
• Hva med det som bæres inn i sonen som ikke er rengjort (hanskeesker, 

EKG, sprøytekurver)
• Hentet noe på rent-lager og går rett inn til pasient?
• Hva gjør vi med indikasjon 2? (før ren/aseptisk prosedyre)
• Hva gjør vi med indikasjon 3 – før risiko for kontakt med kroppsvæsker 

eller etter kontakt med?
• Osv.



https://no.pinterest.com/pin/229402174739370952/
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