
Webløsning for registrering av håndhygiene 
og personlig beskyttelsesutstyr

smittevern.fhi.no

Smittevernforum 2021
Mette Fagernes, FHI, Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging



Gamechanger for bedre 

smittevern?



Disposisjon 
Webløsning for registrering av håndhygiene og personlig beskyttelsesutstyr

Bakgrunn – fra papir til skjerm 

Presentasjon av løsningen 

En gamechanger for bedre smittevern?



Bakgrunn
Nytt verktøy besluttet i 2019 



Trettisyv tiltak..



Hensikt

Opplæring

Kartlegge lokal etterlevelse

Avdekke lokale forbedringsområder 

Følge effekten av forbedringstiltak 

Feedback direkte til gjeldende enhet 

Standardisere opplæring i håndhygiene og bruk av PPE og kontroll av etterlevelse 

Nasjonale data 

MÅL: Forbedre etterlevelse av håndhygiene og riktig bruk av PPE                   redusere HAI



Om løsningen

Tre roller – observatør, koordinator, administrator (FHI)

Fire observasjonsmuligheter: 
o 4 indikasjoner for håndhygiene
o Smykker, klokker og negler
o Hansker
o Personlig beskyttelsesutstyr

Enkelt å ta ut rapporter for avdelinger, klinikker og HF

Standardisert opplæring

Pilot oktober – desember

Train the trainer kurs regionsvis for sykehus første del av 2022

Train the trainer kurs regionsvis for primærhelsetjenesten høsten 2022



Opprettelse av bruker 
Koordinator og observatør 

FHI oppretter brukere for koordinatorene. 

Koordinatoren legger inn avdelinger og klinikker.

Avdelingsnavnet er helt fritt, men det må krysse av for en standard 

avdelingstype.

Koordinator oppretter bruker for den enkelte observatør, tilordner 

avdelinger og hvilke profesjoner som skal kunne observeres ved hver av 

avdelingene.  



Innlogging

• Observatøren logger seg på ved 

bruk av personnummer og HPR 

nummer.



Valg av avdeling, type observasjon, profesjon

• Du må velge avdeling, type observasjon og 

profesjon for å få startet observasjonen.

• Profesjonsbildet har egen farge som følger 

videre på observasjonskortet. 

• Når du har valgt avdeling og observasjonstype 

(bilde 2) kommer det opp flere valg knyttet til 

den aktuelle observasjonstypen. 



4 indikasjoner

Tilleggsvalg:

• Tidtaking av hvor lenge helsearbeiderne utfører 

håndhygiene.

• Registrering av hanskebruk når håndhygiene ikke blir 

utført.



4 indikasjoner 
Hvordan registrere

• Se at det er rett profesjon. 

• Kryss av for observerte indikasjoner for håndhygiene (en eller 

flere). De valgte merkes med grønn hake. 

• Kryss av for utført aktivitet. Tidtakingen aktiveres når du 

trykker på ikonet og tar tiden til du trykker på ny for å slå av. 

Ikonet er da merket med grønn sirkel. Tidtaking kan startes før 

indikasjonene er valgt.



Lagring av observasjonen

• Man lagrer observasjonen ved å dra kortet til høyre.

• Det blir da et nummer høyere opp til venstre på 

kortet hvor lagrede observasjoner telles. 



Smykker, klokker og negler

• Velg hvilken type observasjon du vil gjennomføre.

• Velg profesjon.

• Velg «start observasjon».



Smykker, klokker og negler

• Se at du registrerer på rett kort (profesjon).

• Kryss av for ev. håndsmykker eller kunstig negler/shellack. 

Dersom ikke noe av dette benyttes – velg «alt ok». 

NB! For denne modulen skal man kun gjøre en observasjon 

per helsepersonell. For de andre modulene (4 indikasjoner, 

hansker og beskyttelsesutstyr) kan man registrere opp til 10 

observasjoner per helsepersonell.

Hvordan registrere



Hansker

• Velg hvilken type observasjon du vil gjennomføre.

• Du får opp som tilleggsvalg om du ønsker å registrere 

håndhygiene i forbindelse med hanskebruk.

• Velg profesjon.

• Velg «start observasjon».



Hansker

• Om du velger «Hansker ved indikasjon» får du opp tre  

indikasjoner for hanskebruk. 

• Kryss av en eller flere indikasjoner.

• Kryss av for om hansker er benyttet eller ikke (ja/nei).

• Dersom ja - kryss av for om håndhygiene ble utført etter 

hanskebruk eller ikke (tilvalg ved oppstart).

Hvordan registrere en situasjon med indikasjon 



Hansker

• Om du velger «Hansker uten indikasjon» får du opp tre  

eksempler på situasjoner hvor hansker ofte benyttes uten at 

det er behov for det. 

• Kryss av en eller flere indikasjoner.

• Her får du ikke spørsmål om hansker benyttes da det kun er 

situasjoner hvor det er benyttet (men ikke indikert) som 

registreres.

Hvordan registrere en situasjon uten indikasjon 



Beskyttelsesutstyr



Hovedmeny

I hovedmenyen har du mulighet til: 

•Å starte observasjonen.

•Se på og endre dine sesjoner som ikke 
er send til administratoren.

•Se på de sesjoner som er send til 
administrasjon. 

•Se på profilen.



Rapporter

Enhet

Klinikk

Sykehus

Nasjonalt

Sammenlignbare avdelinger 

nasjonalt 



Kan løsningen være en gamechanger for 
bedre smittevern?

1. Er håndhygiene et viktig smitteverntiltak?-- JA

2. Er etterlevelsen god, eller er det behov for forbedringstiltak?--JA

3. Ved forbedringstiltak, er observasjon og feedback et avgjørende 

virkemiddel/hjelpemiddel?--JA

4. Er standardisert observasjon beste metode for observasjon av 

håndhygiene? --JA

5. Vil en elektronisk løsning lette observasjonsarbeidet?- JA


