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• Å organisere og prøve ut metoder for å få til en atferdsendring 

over tid, for å oppnå hovedmålene om å øke etterlevelse av 

håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (HAI) og reduksjon i bruk av antibiotika i 

sykehjem 

Hensikten:

Håndhygiene, 

infeksjonsforebygging og 

antibiotikabruk på 

sykehjem
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Observasjonsstudie av håndhygiene på sykehjem

under Covid-19

• WHOs My 5 moments for hand hygiene

• 2 uker totalt, februar og mars 2021

• 20 sykehjemsavdelinger, 9 sykehjem

• 105 1-års sykepleierstudenter som observerte
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Opplæring og gjennomføring

• Digital undervisning med praktisk oppgaver

• Totalt 3 timer om håndhygiene og observasjoner

• 2 observasjonsøkter hver

• Forskjellig rekruttering mellom februar og mars
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Resultater:

• 7316 observasjoner av indikasjoner for håndhygiene

• Riktig utført håndhygiene i 4266 situasjoner

• 58,3% etterlevelse totalt

• 42,2% hånddesinfeksjon

• 16,1% håndvask

• 65,8 % i februar og 51,4 % i mars

• Stor variasjon mellom avdelingene

• Fra 26,4% til 83,1 %
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Når utfører man håndhygiene?

• Indikasjon for håndhygiene

• 66,8% Etter risiko for kontakt med kroppsvæsker

• 65,5% Etter kontakt med pasientenes omgivelser

• 65,3% Etter kontakt med pasient

• 54,5% Før ren/aseptisk prosedyre

• 46,7% Før pasientkontakt
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Hvor utfører man håndhygiene?

• Sted man skal utføre håndhygiene er viktig

• 81,7% Desinfeksjonsrom

• 60,4% Fellesområder

• 58,6% Spiseområder

• 55,7% Pasientrom

• 46,2% Bad og toalett

• Hansker reduserer etterlevelsen med 31 %!

• 34 % etterlevelse med hansker. 

• 65 % etterlevelse uten hansker
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Hvem utfører håndhygiene?

• Yrke er avgjørende

• 80,5% Sykepleierstudenter

• 71,3% «Andre» helseyrker med bachelor

• 67,1% Sykepleiere

• 59,5% Leger

• 49,5% Helsefagarbeidere

• 47,7% Assistenter, lærlinger, utplassering, osv.

• 31,7% Ukjent
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Konklusjon:

• 58 % er ikke nok…

• Funnene tyder på at både kunnskap og ferdigheter bør forbedres

• Repetisjon?! Er kunnskap «ferskvare»?

• Påminnelser for håndhygiene er på pågående aktivitet
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Styrker og svakheter

• Mange inkluderte avdelinger

• Mange observerte indikasjoner

• Følger WHOs anbefalinger for å undersøke 

etterlevelse med observasjoner

• Validert observasjonsskjema

• Høyt fokus på håndhygiene i samfunnet når studien 

ble gjennomført

• Ingen av forskerne fikk komme ut til sykehjemmene

• Ingen test/eksamen for å sjekke av studentene 

• Hawthorne effekten 
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Kommende funn fra doktorgradsprosjektet:
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