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Baggrunden:
En enestående mulighed

Udfordringen ved at 
implementere bedre 
hygiejnestandarder omfatter:

I kampen for at forhindre spredning af COVID-19 
og grundet regeringernes krav har mange 
offentlige rum og erhvervsbygninger oplevet 
en markant reduktion i antallet af mennesker.
Nu, hvor vores samfund er på ‘vej ud af 
nedlukningen’, er der en reel bekymring for, 
at infektionsraterne igen vil begynde at stige. 
Dette kombineret med den øgede offentlig 
bevidsthed om de farer, der er forbundet 
med infektionssygdomme, har skabt et krav 
om udvikling af en ny og forbedret tilgang til 
hygiejne baseret på en tydelig videnskabelig 
forståelse af bl.a. smittekæder, og som har til 
formål at forhindre spredning af infektioner i 
offentlige rum. 
 
Øget bevidsthed, som følge af COVID-19, er 
en sjælden mulighed for at flytte fokus og 
understrege adfærden i forhold til hygiejne og 
reduktion af risici. Alle skal gøres opmærksomme 
på, at de spiller en rolle i forebyggelsen af 
smittespredning: både virksomhedsejere, facility-
managers, bygningsadministratorer osv. sørger 
for at faciliteterne er til stede for at udøve god 
hygiejnepraksis, og naturligvis medarbejdere, 
brugere/beboere og offentligheden, som 
tager den gode hygiejnepraksis til sig. Aldrig 
før har der været så oplagt en mulighed for 
at kommunikere, uddanne og indføre bedre 
hygiejnestandarder, og som kan være en del 
af et omfattende program til at reducere 
risikoen i kombination med andre relevante 
foranstaltninger, f.eks. social distance og brugen 
af mundbind.

Helt overordnet - indretning af bygninger og offentlige steder i dag og i fremtiden med den rette 
hygiejneinfrastruktur til at styrke den gode hygiejnepraksis, herunder både håndhygiejne og  
overfladehygiejne, samt minimering af risici ved luftbåren overførsel.

Desuden - oplysning og information af medarbejdere, beboere/brugere og offentligheden om, hvad 
effektiv hygiejne er, og hvordan den skal praktiseres.



8 Vigtige Situationer
hvor risikoen for overførsel af infektioner er størst. Disse kan 
identificeres og anvendes generelt på offentlige steder og  
arbejdspladser:

Effektiv hygiejne handler ikke om steders eller overfladers funktion og bør heller ikke forveksles med 
“rengøring”, som i sig selv spiller en rolle for sundhed og trivsel. Hygiejne handler om at forhindre spred-
ning af infektioner ved at bryde smittekæden og er en adfærdsfunktion. I stedet for steder eller overflader 
bør hygiejnen målrettes mod scenarier – eller de “risikomomenter” – der opstår, når mennesker bevæger 
sig ind i og rundt i offentlige rum og interagerer med dem.

Alle bygninger og steder udgør unikke kombinationer af ovenstående situationer og kræver derfor en 
skræddersyet hygiejneløsning, men selve situationen og dermed tilgangen til at udtænke denne løsning er 
fælles for dem alle.

Formålet med disse retningslinjer er at forklare oprindelsen og det videnskabelige grundlag for de 8 
situationer for målrettet hygiejne, og at give ejere og administratorer en enkel tilgang til at identificere 
situationerne i deres bygninger. Hermed kan de etablere de rigtige hygiejneløsninger, der består af både 
produkter og værktøjer til at skabe opmærksomhed.

1. Ved ind- og 
udgange

2. Efter toiletbesøg 3. Før og efter 
berøring af fælles 

overflader

4. Før du laver mad

5. Inden spisning 6. Når du går til og fra 
dit arbejdsområde

7. Efter hoste, nys og 
tørren næse

8. Efter håndtering af 
affald



Videnskabelig baggrund:
Bryd smittekæden i offentlige rum 

Offentlige rum, bl.a. indkøbscentre, kontorer, pro-
duktionsfaciliteter, skoler, træningscentre, trans-
portknudepunkter og erhvervsbygninger, er steder, 
hvor risikoen for overførsel af infektioner er høj.  
Kendetegnede for disse steder er, hvor mange 
forskellige mennesker kommer i kontakt med 
hinanden, interagerer med hinanden og rører ved 
fælles overflader.

Det er en misforståelse, at de største smitterisici 
er de almindeligt berørte overflader. Det er 
adfærden hos mennesker, der rører ved disse fælles 
overflader uden at praktisere god håndhygiejne, 
som er det virkelige problem.

Figur 1 illustrerer “smittekæden” – rækkefølgen 
af trin, hvorigennem smitte passerer fra en person 
til en anden. Ved at målrette hygiejneadfærden 
ved de 8 vigtigste situationer kan vi hjælpe med at 
bryde smittekæden ved at reducere risikoen for at 
blive smittet eller smitte andre.
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Følg de lokale myndigheders vejledning.

Følg en standardiseret metode til at finde ud af, hvor de primære risikomomenter opstår i din  
bygning.

Etabler en hygiejneinfrastruktur, der omfatter håndvask og desinfektion på alle vigtige steder, hvor 
der kan opstå hygiejnerisici. Sørg f.eks. for, at håndvask-faciliteter eller desinfektionsstationer er 
placeret ved ind- og udgange, i nærheden af hyppigt kontaminerede overflader (f.eks. trapper, rulle-
trapper, elevatorer osv.), i nærheden af steder, hvor der tilberedes mad og spises (f.eks. køkkener og 
kantiner) og på toiletter.

Bortset fra direkte kontakt med luftbårne pato-
gener – der mindskes af social afstand og brug af 
ansigtsværn – er den primære måde at overføre 
infektioner på via vores hænder. Hænderne kan 
sprede patogener fra inficerede personer til andre 
mennesker og overflader, og kan blive kontami-
nerede efter berøring af fælles overflader såsom 
dørhåndtag, gelændere osv. Overordnet set er det 
ikke selve overfladerne, der skaber risikoen, men 
adfærden ved at berøre disse overflader uden 
brug af god håndhygiejne.

Praksis:
Sådan målretter du på de 8 situationer

En målretning mod disse vigtige situationer kan opnås ved at indrette bygninger med den rette  
hygiejneinfrastruktur og ved at uddanne enkeltpersoner i de risici, de udgør for dem selv og andre, hvis 
de ikke anvender bedre praksis.

Trinnene omfatter:

Regelmæssig desinfektion af hyppigt berørte 
overflader spiller en rolle i håndteringen af risici, 
men kan ikke stå alene, fordi der hurtigt kan fore-
komme genkontaminering.

Understøttelse af adfærdsændringer hen imod en 
kultur, hvor risikomomenterne er tydelige for alle, 
og hvor målrettet hygiejne praktiseres på disse 
tidspunkter, er den bedste måde at minimere 
risikoen på og skabe sikre, sunde offentlige rum og 
arbejdspladser.



Rutinemæssig rengøring af øvrige overflader med 
lav kontamineringsrisiko kan betragtes som en 
anden basal rengøringsaktivitet, med det primære 
formål at give et behageligt og visuelt rent rum.  

Oplys og skab opmærksomhed hos medarbejdere, beboere/brugere og besøgende om de 8 situa-
tioner til målrettet hygiejne, og sørg for høj synlighed og intuitiv brug af hygiejnefaciliteter. Der kan 
anvendes en række medier, herunder plakater, skiltning, videoer mv.

Sørg for passende håndvask- og desinfektionsmidler, der overholder lokale bestemmelser og  
standarder.

Sørg for at dispensere til håndsæbe og desinfektionsmiddel efterses regelmæssigt og patroner  
udskiftes.

Overvej at give individuelle flasker med hånddesinfektion til medarbejdere, der kan eksponeres for 
hygiejnerisici udenfor etablerede steder (f.eks. pedeller, der fjerner affald, eller personale, der færdes 
udenfor i det fri).



Din Checkliste:
Implementering af Målrettet Hygiejne på arbejdspladsen
Herunder finder du de 8 situationer med tilhørende anbefalede handlinger, som du og virksomheden
kan bruge som checkliste for at fremme håndhygiejnen.
Formålet er klart - den enkelte medarbejder huskes på at udføre den anbefalede handling i
situationen.

Risiko-situation Formål Faciliteter Hvad skal den enkelte person gøre

1. Ved ind- og udgange

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er adgang til 
håndvaskfaciliteter eller hånd-
desinfektion ved indgange og 
udgange.

Vask hænderne med sæbe og vand eller 
brug en passende hånddesinfektion hvis 
håndvaskfaciliteter ikke er tilgængelige.

2. Efter toiletbesøg
At reducere risikoen for at 
du inficerer dig selv og at du 
overfører infektion til andre 
der bruger toiletfaciliteterne.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne. 
 
Sørg for hyppig desinfektion af 
overflader som hænderne kom-
mer i kontakt med.

Vask hænder med sæbe og vand umiddel-
bart efter toiletbesøg. 
 
Desinficer de overflader som hænderne 
kommer i kontakt med, med en desinficer-
ende serviet.

3. Inden spisning At reducere risikoen for at du 
får en infektion.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne.  
 
Sørg for at mad indtages i et 
sikkert område og at der er 
adgang til hånddesinfektion.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel umiddelbart før 
du spiser.

4. Når du går til og fra dit 
arbejdsområde

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er adgang til 
hånddesinfektion ved alle arbe-
jdsstationer.

Desinficer dine hænder før du forlader din 
arbejdsstation.

Desinficer dine hænder når du vender til-
bage til din arbejdsstation.

5. Før og efter berøring af 
fælles overflader 

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre eller selv 
bliver smittet via forurenede 
overflader.

Sørg for at der er hånddesin- 
fektion ved indvendige døre, el-
evatorer, udgange til trapper og 
andre fælles berøringspunkter. 

Sørg for daglig desinfektion af 
hyppigt berørte overflader.

Undgå så vidt muligt at berøre fælles over-
flader. Vask hænderne med sæbe og vand 
eller brug en passende hånddesinfektion 
straks efter berøring. 
Undgå at berøre dit ansigt.

6. Før du laver mad

At hjælpe med at reducere 
risikoen for at maden bliver 
kontamineret.

At hjælpe med at reducere 
risikoen for levnedsmiddel-
båren infektion.

Sørg for at der er adgang til 
korrekt placerede håndvaskefa-
ciliteter eller hånddesinfektion.

Sørg for at madlavningsom-
råder og redskaber hyppigt 
bliver desinficeret.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel straks efter hånd-
tering af rå mad.

Efter tilberedning af rå madvarer, desinficér 
ALLE overflader der kommer i kontakt med 
fødevarer, og før du laver færdigmad som 
f.eks. sandwich. Redskaber og rengørings-
klude er  i denne forbindelse også kritiske 
overflader.

7. Efter hoste, nys og tørren 
næse 

At hjælpe med til at minimere 
risikoen for at du spreder 
infektion til andre.

Sørg for at der er adgang til 
hånddesinfektion ved alle arbe-
jdsstationer.

Sørg for sikker affaldshånd-
tering.

Host eller nys i en serviet eller i dit ærme. 
Vask hænder med sæbe og vand hvis 
hænderne er synligt snavsede eller brug en 
passende hånddesinfektion umiddelbart 
efter host, nys eller tørren næse.

Bortskaf servietten i en egnet affaldsbe-
holder.

8. Efter håndtering af affald 

At hjælpe med at reducere 
risikoen for at overføre  
infektion fra affald til dig og 
andre overflader.

Sørg for at der er påmindelser 
til brugerne ved håndvaskfaci-
liteterne.

Hvis hænderne er synligt snavsede, vask 
med sæbe og vand eller anvend et egnet 
hånddesinfektionsmiddel umiddelbart efter 
at du har håndteret affald.
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