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1. Formål 

 
Formålet med det retningsgivende dokument er at forebygge spredning af bakterier 

og smitsomme sygdomme til borgere, medarbejdere og pårørende ved hjælp af 
korrekt udført håndhygiejne. 

 
2. Anvendelsesområde 
 

Alle medarbejdere på Socialområdet i Region Sjælland, der har direkte borgerkontakt, 
der udfører sundhedsfaglige opgaver og i forbindelse med udførsel af rene eller urene 

procedurer i eksempelvis køkkenarealer.  
 
3. Forudsætninger for korrekt udført håndhygiejne 

 
For at kunne udføre en korrekt håndhygiejne skal følgende faktorer være opfyldt: 

  
 Hud på hænder, håndled og underarme skal være intakt og uden synlig tegn på 

infektion 

 Negle skal være synligt rene, hele og kortklippede  
 Neglebånd skal holdes hele 

 Kunstige negle, negleforlængere og negleforstærkning må ikke anvendes  
 Neglelak og neglesmykker må ikke anvendes 
 Ærmer på arbejdsbeklædning skal være kortærmet/over albueniveau hos 

medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver, pleje og behandling samt 
opgaver i eksempelvis køkkenarealer.  

 Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres under 
albueniveau 

 Håndskinner, armstrømper, fingerforbinding, plaster eller lignende må ikke 

anvendes 
 

 
4. Fremgangsmåde: 
 

4.1. Hånddesinfektion 
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4.2. Håndvask 
4.3. Engangshandsker 

4.4. Hudpleje 
4.5. Håndhygiejne for borgere og pårørende 
4.6. Andre værnemidler 

4.7. Arbejdstøj 
 

4.1 Hånddesinfektion 
 
Hånddesinfektion skal altid udføres med alkohol 70-85 % tilsat hudplejemiddel 

 
Hånddesinfektion foretrækkes som første valg, når hænder, håndled og eventuelt 

underarme er synligt rene og tørre. 
 
Hvornår: 

 
 Udføres på synlig rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme 

 Udføres før rene procedurer 
 Udføres efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt. underarme ikke 

er blevet synligt forurenede eller våde 

 Udføres efter håndvask, når hænderne er helt tørre 
 Udføres efter brug af medicinske engangshandsker, såfremt hænder, håndled 

og underarme er synligt rene og tørre 
 
Hvordan: 

 
1. Med tørre hænder tages 2 – 5 ml (1 – 2 pumpelag) hånddesinfektion fra 

dispenser (alternativt kan benyttes personbåren hånddesinfektion eksempelvis i 
form af en lille spritdispenser til lommebrug) 

2. Bearbejd hånddesinfektionsmidlet i håndfladen, på håndryg, mellem fingre, 
fingerspidser, tommelfingre og omkring håndled. 4 

3. Gnid til hænderne er tørre  

4. Hænderne skal holdes fugtige med desinfektionsmidlet i ca. 30 sekunder 
 

4.2. Håndvask 
 
Der skal hænge instruktion i korrekt udført håndvask ved alle håndvaske, og der skal 

benyttes engangshåndklæder ved alle fælles håndvaske. 
 

Hvornår: 
 

 Håndvask udføres altid ved synlig forurening af hænder og håndled 

 Udføres efter urene procedurer samt efter brug af handsker, hvor hænder, 
håndled og evt. underarme er våde/fugtige og/eller synligt forurenede 

 Skal udføres før udførslen af sundhedsfaglige opgaver 
 Skal udføres før håndtering af fødevarer 
 Håndvask skal altid efterfølges af hånddesinfektion 

 
Hvordan: 
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1. Hænder, håndled og evt. underarme skylles under rindende tempereret vand 
inden håndsæben påføres 

2. Håndsæbe fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndryg,  
på håndflader og omkring håndled og evt. underarme, der  
derefter bearbejdes i mindst 15 sekunder 

3. Håndsæbe afskylles omhyggeligt under rindende tempereret vand 
4. Hænder aftørres umiddelbart efter håndvask med engangshåndklæde 

5. Håndbetjente vandhaner skal lukkes med engangshåndklæde  
 
4.3. Engangshandsker 

 
Handsker anvendes som personligt værnemiddel og som barriere for krydssmitte 

 
Hvornår: 
 

Ved risiko for forurening af hænder og håndled ved eksempelvis urene 
sundhedsfaglige opgaver 

 
Hvordan: 

 

1. Der udføres hånddesinfektion, før handsker tages frem 
2. Handskerne skal være intakte under udførelsen af opgaven 

3. Handsker tages af straks efter udførelsen af opgaven: Fjern handskerne ved at 
krænge fra manchet ud over resten af hånden, således at indersiden vendes ud 

4. Der udføres hånddesinfektion efter brug – og ved skift af handsker 

 
4.4. Hudpleje 

 
Huden bør ved behov tilføres hudplejemiddel for at forebygge udtørring og revner. 

Det gør hænderne nemmere at rengøre og forebygger faktorer, der kan forhindre 
udførslen af korrekt udført håndhygiejne. 
 

4.5. Håndhygiejne for borgere og pårørende 
 

 Borgere og pårørende informeres om vigtigheden af korrekt udført 
håndhygiejne 

 Informationen bør indeholde instruktion i, hvordan håndhygiejne udføres og 

hvornår – med særlig vægt på håndvask efter toiletbesøg og før måltider 
 Sengeliggende borgere og/eller borgere med diarré eller anden smitsom 

sygdom skal instrueres i og tilbydes mulighed for korrekt udført håndhygiejne, 
især før måltider* 

 Pårørende, som deltager i plejen, skal instrueres i korrekt udført håndhygiejne 

samt brug af handsker 
 

4,6. Andre værnemidler 
 
I særlige tilfælde skal tilbuddet benytte yderligere værnemidler som eksempelvis 

engangsforklæder og engangsmasker * 
 

4.7.Arbejdstøj 
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Det enkelte tilbud kan vurdere, at arbejdstøj skal anvendes af personalet. 

 
  
6. Ansvars- og opgavefordeling 

 
Ledelsens ansvar 

 
Ledelsen har ansvar for:  
 

 At medarbejderne er bekendt med det retningsgivende dokument 
 At medarbejderne følger det retningsgivende dokument 

 At de nødvendige faciliteter og hjælpemidler er tilstede.  
 
 

 
Medarbejdernes ansvar: 

Medarbejderen har ansvar for: 

 At følge anvisningerne i det retningsgivende dokument 

 

7. Definitioner 

Barriere for krydssmitte: Henviser til indsatser for at forebygge at smittespredning i 

forbindelse med rene eller urene procedurer. 

Forurenede hænder, håndled og underarme: Hænder, håndled og underarme der må 

formodes at være forurenede, eller som er synligt forurenede med blod eller andre 

biologiske materialer.  

Infektion: En mikroorganismes overførsel, indtrængen og formering i en anden 

organisme. Som regel vil infektionen medføre betændelse. 

Krydssmitte: Smitte fra en inficeret genstand til en anden 

Rene procedurer: Arbejdsgange hvor der er mindre risiko for forurening af 

medarbejderens hænder, håndled og evt. underarme og/eller genstande/omgivelser 

med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.  

Sundhedsfaglige opgaver: Omfatter undersøgelse, diagnosticering, 

sygdomsbehandling herunder medicinering, fødselshjælp, genoptræning, 

sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte 

patient 

Urene procedurer: Arbejdsgange hvor der er en øget risiko for forurening af 

medarbejderens hænder, håndled og evt. underarme og/eller genstande/omgivelser 

med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.  

Værnemidler: Hygiejniske hjælpemidler til at forebygge og forhindre krydssmitte 
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