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Disposisjon

oHåndhygiene – vårt viktigste 
smitteforebyggende tiltak

o Hendenes bakterieflora
o Hudens forsvarsverk
o Hudpleie

oNår og hvor skal man utføre håndhygiene?
oHvordan utføre effektiv håndhygiene?

o Hånddesinfeksjon eller håndvask
o Ringer, armbåndsur og negler



Håndhygiene- vårt viktigste 
smitteverntiltak



Bekledning
Personlig hygiene
Beskyttelsesutstyr
Atferd

Smitteoverføring

Personell

Pasient

Omgivelser

Utstyr

Håndhygiene



Hendenes bakterieflora

1. Permanent flora, normalt tilstede på hendene:
§ Kolonisere dypere lag av huden
§ Vanskelig å fjerne
§ Mål for kirurgisk hånddesinfeksjon
§ Hvite stafylokokker

2. Midlertidig (transient) flora: ”besøkende” mikrober som 
fester seg på hendene ved kontakt med omgivelsene:
§ Festet til overfladiske lag av huden
§ Lettere å fjerne
§ Mål for alkoholbasert hånddesinfeksjon/ håndvask
§ Forårsaker ofte HAI (Gule stafylokokker, Enterobacteriaceae, NFERGNS)



Huden og dens forsvarsverk

http://bios.cappelendamm.no/c964212/artikkel/vis.html?tid=982572

Hudens egenskaper
o Barrierefunksjoner
o Indre likevekt (temperatur 

og kjemisk miljø)
o Sanseorgan

§ berøring
§ temperatur
§ smerte 
§ trykk 

o Vår kontaktflate mot andre 
mennesker 



Huden og dens forsvarsverk

http://bios.cappelendamm.no/c964212/artikkel/vis.html?tid=982572

Forsvarsverk
o Stratum corneum
o Surt miljø (lav pH)
o Tørt miljø
o Hydrolipid film
o Avskalling



Hudpleie

http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-h-m-h%C3%A5ndeksem.html

o 85% av sykepleier har 
opplevd å ha sår eller 
irritert hud som følge av 
håndvask.

o Sår og irritert hud gir økt 
risiko for kolonisering og 
reduserer effekten av 
håndhygiene.

o God hudpleie er 
avgjørende for god 
håndhygiene.



Hudpleie - tiltak

o Benytt hånddesinfeksjon som førstevalg
o Hudkrem (unngå flerbruk av tuber)
o Unngå varmt vann
o Tørre hender før hansker tas på 
o Skyll godt av såperester
o Benytt mild, flytende såpe uten parfyme og 

konserveringsmiddel
o Klapptørk hendene med papir av god kvalitet
o Unngå håndsmykker



Når skal man utføre håndhygiene?

o Håndhygiene utføres for å hindre kjent eller ukjent 
smitteoverføring.

o WHO har laget en enkel og funksjonell modell – ”My 
5 moments” – som oppsummerer når håndhygiene 
må utføres:



Når utføre håndhygiene – 
”My 5 moments”



Geografisk konsept for smitterisiko – 
pasientsone og helsetjenesteområde
• Med fokus på én enkelt pasient blir 

helsetjenstemiljøet delt i to virtuelle 
geografiske områder, pasientsonen  
og  helsetjenesteområdet



Hvordan utføre håndhygiene?

     Hånddesinfeksjon (med sprit tilsatt glyserol) er den foretrukne 
metode innen helseomsorg fordi:

o det 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
o det er kostnadsbesparende



Hvordan utføre håndhygiene forts.

Hånddesinfeksjon med sprit tilsatt glyserol) er den foretrukne 
metode innen helseomsorg, med unntak av når: 

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

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



Hånddesinfeksjon

Ved hånddesinfeksjon:
o benytt en håndfull middel
o fordel middelet godt over begge 

hender. Husk tomler,  rundt negler 
og mellom fingre

o gni til hendene er tørre. Er 
hendene tørre før det hår gått 10-
15 sekunder har du benyttet for 
lite middel

o berør ikke noe før hendene er tørre 
(det er først da de er rene)

20–30 sekunder



Ved håndvask:
o fukt hendene
o benytt en håndfull middel
o fordel middelet godt over begge 

hender. Husk tomler,  rundt 
negler og mellom fingre

o skyll hendene godt under 
rennende vann

o tørk hendene godt med 
engangshåndkle

o berør ikke noe før hendene er 
tørre (det er først da de er rene)

Håndvask

40–60 sekunder 



Ref: Taylor, L J. An evaluation of handwashing techniques-2. Nursing Times. 74(3):108-10, 1978 Jan 19



Bruk av hansker



Fingerringer – en reel smitterisiko?



Studier
Studier
     
Impact of a single plain finger ring on the bacterial load on the 
hands of healthcare Workers. Fagernes M, Lingaas E, Bjark P.  Infect 
Control Hosp Epidemiol 2007

Development of a method to measure bacterial transfer during hand 
contact . Lingaas E, Fagernes M.  J Hosp Infect 2009

Impact of finger rings on bacterial transfer during hand contact.
Fagernes M, Lingaas E. Infect Control Hosp Epidemiol 2009

Factors interfering with the microflora on hands: a regression 
analysis of samples from 465 healthcareworkers. Fagernes M, 
Lingaas E.  J Adv Nurs 2011 Feb;67(2):297-307 ?



Fingerringer - metode

oTilfeldige dager

oDe ansatte var på forhånd ikke informert om 

studien

oPrøvetakningen ble foretatt på lukkede rom

oRegistreringsskjema

oBenyttet hanskemetoden (”The glove juice 

method”)



Fingerringer - resultat

Helsearbeidernes hender:

o Enterobakterier:  signifikant oftere på hender 
med ringer (26 % vs. 13 %)

o NFERGNS: signifikant oftere på hender med 
ringer (42 % vs. 26 %)

o Gule stafylokokker: ingen signifikant forskjell

o Total bakterieforekomst: ingen signifikant forskjell



Fingerringer forts.

     Signifikant hyppigere 
forekomst av 
Enterobacteriaceae 
     [odds ratio 2.71 (95% 
CI: 1.42–5.20), P = 0.003] 
(N= 465)



Armbåndsur

Signifikant  høyere total 
bakteriemengde 
(3.25, CI95 [1.73 – 6.07],
 p = 0.001) (N= 200)



Negler

Signfikant hyppigere 
forekomst av S. aureus 
(OR 2.17, p = 0.004)
 (N= 456)

Negler over 2 mm =

o Påsatte negler har forårsaket flere utbrudd i 
helsetjenesten og bør ikke brukes av helsepersonell. 

o Neglelakk anbefales ikke. 



Oppsummering

God håndhygiene er håndhygiene som er utført: 
• til rett tid
• med rett produkt 
• med riktig teknikk

Effektiv håndhygiene forutsetter:

• god hudpleie

• fravær av håndsmykker

• fravær av påsatte negler

• korte, rene negler



Takk for 
oppmerksomheten

Spørsmål?
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