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Bakgrunn:
En enestående mulighet

Utfordringen ved å ta i bruk 
bedre hygienestandarder 
omfatter:

I kampen for å forhindre spredning av COVID-19 
og på grunn av regjeringenes krav har mange 
offentlige rom og næringsbygg opplevd en 
markant reduksjon i antall mennesker. 
Nå som samfunnet vårt er på vei ut av 
nedstengningen, er det en reell bekymring 
for at infeksjonsratene vil begynne å stige 
igjen. Dette kombinert med den økte offentlig 
bevisstheten om de farene som er forbundet 
med infeksjonssykdommer, har skapt et krav 
om utvikling av en ny og forbedret tilnærming 
til hygiene basert på en tydelig vitenskapelig 
forståelse av bl.a. smittekjeder, og som har til 
formål å forhindre spredning av infeksjoner i 
offentlige rom. 
 
Økt bevissthet som følge av COVID-19 er en 
sjelden mulighet til å flytte fokus og understreke 
adferden i forhold til hygiene og reduksjon 
av risiko. Alle skal gjøres oppmerksomme 
på at de spiller en rolle i forebyggingen 
av smittespredning: både bedriftseiere, 
institusjonsledere, bygningsadministratorer osv. 
skal sørge for at utstyret finnes for å sikre god 
hygienepraksis, og naturligvis medarbeidere, 
brukere/beboere og offentligheten som tar i bruk 
god hygienepraksis.  
Aldri før har det vært en så opplagt mulighet 
til å formidle, lære opp og innføre bedre 
hygienestandarder, og som kan være en del av 
et omfattende program for å redusere risikoen 
i kombinasjon med andre relevante tiltak, f.eks. 
sosial distanse og bruk av munnbind.

Helt overordnet – innretning av bygninger og offentlige steder i dag og i fremtiden med riktig 
hygieneinfrastruktur til å styrke god hygienepraksis, inkludert både håndhygiene og 
overflatehygiene, samt minimering av risiko ved luftbåren overføring.

Dessuten – informasjon til medarbeidere, beboere/brukere og offentligheten om hva effektiv 
hygiene er og hvordan den skal praktiseres.



8 Viktige Situasjoner
der risikoen for overføring av infeksjoner er størst. Disse kan 
identifiseres, og brukes generelt på offentlige steder og 
arbeidsplasser:

Effektiv hygiene handler ikke om stedenes eller overflatenes funksjon, og bør heller ikke forveksles med 
«rengjøring», som i seg selv er viktig for helse og trivsel. Hygiene handler om å hindre spredning av infeks-
joner ved å bryte smittekjeden, og er en atferdsfunksjon. I stedet for steder eller overflater bør hygienen 
rettes mot situasjoner – eller «risikomomenter» – som oppstår når mennesker beveger seg inn og rundt i 
offentlige rom og samhandler med dem.

Alle bygninger og steder utgjør unike kombinasjoner av situasjonene ovenfor, og krever derfor en  
skreddersydd hygieneløsning, men selve situasjonen og dermed tilnærmingen til å tenke ut denne  
løsningen er felles for dem alle.

Formålet med disse retningslinjene er å forklare opprinnelsen og det vitenskapelige grunnlaget for de åtte 
situasjonene for målrettet hygiene, og å gi eiere og administratorer en enkel tilnærming til å identifisere 
situasjonene i bygningene deres. Dermed kan de opprette riktige hygieneløsninger med både produkter 
og verktøy som vekker oppmerksomhet.

1. Ved inn- og  
utganger

2. Etter  
toalettbesøk

3. Før og etter 
berøring av felles 

overflater

4. Før du lager mat

5. Før du spiser 6. Når du går til og fra 
arbeidsområdet ditt

7. Etter hoste, nysing 
eller har tørket nesen

8. Etter håndtering 
av avfall



Vitenskapelig bakgrunn:
Bryt smittekjeden i offentlige rom 

Offentlige rom som kjøpesentre, kontorer,  
produksjonsanlegg, skoler, treningssentre,  
transportknutepunkter og næringsbygg, er steder 
der risikoen for overføring av infeksjoner er høy.  
Kjennetegnet for disse stedene er at mange  
forskjellige mennesker kommer i kontakt med 
hverandre, samhandler med hverandre og berører 
felles overflater.

Det er en misforståelse at de største 
smitterisikoene er de mest berørte flatene. Det er 
adferden til mennesker som berører disse felles 
flatene uten å praktisere god håndhygiene, som er 
det virkelige problemet.

Figur 1 illustrerer «smittekjeden» – rekkefølgen 
av trinn der smitte overføres fra én person til en 
annen. Ved å fokusere hygieneatferden på de 
åtte viktigste situasjonene kan vi bidra til å bryte 
smittekjeden ved å redusere risikoen for å bli 
smittet eller smitte andre.

Figur 1: 8 Situasjoner i  
Smittekjeden

Hovedkilde til infeksjon, 
også kalt «verten» eller 

smittereservoaret. 
Mennesker, kontaminerte 

matvarer og vann.

Smittevei
Hender, hyppige berørings-

flater (dører, håndtak, 
rekkverk, skrivebord osv.), 
toaletter, vaskeservanter, 

vannkraner osv.

Smitteutgang
Hoste, nys, s 

pytt, avføring,  
matpartikler  

osv.

Smitteinngang
Munn, nese,  

øyne, sår,  
hudavskrapning  

osv.

Risiko for å bli smittet Risiko for å smitte andre

Situasjoner 2,7

Situasjoner 1,3,4,6Situasjoner 1,3,5,8



Følg rådene fra lokale myndigheter.

Følg en standardisert metode for å finne ut hvor de primære risikomomentene oppstår i bygningen.

 
Skap en hygieneinfrastruktur som omfatter håndvask og desinfeksjon på alle viktige steder der det 
kan oppstå hygienerisikoer. Sørg blant annet for at vaskeservanter eller desinfeksjonsstasjoner er 
plassert ved inn- og utganger, i nærheten av hyppig kontaminerte overflater (trapper, rulletrapper, 
heiser osv.), i nærheten av steder der det tilberedes mat og spises (kjøkken og kantiner) og på  
toaletter.

Bortsett fra direkte kontakt med luftbårne  
patogener – som reduseres av sosial avstand og 
bruk av visir – er den primære måten å overføre 
infeksjoner på via hendene våre. Hendene kan spre 
patogener fra infiserte personer til andre personer 
og overflater, og kan bli kontaminert etter berøring 
av felles flater som dørhåndtak, rekkverk osv.  
Generelt er det ikke overflatene i seg selv som 
skaper risikoen, men atferden ved å berøre disse 
overflatene uten bruk av god håndhygiene.

Praksis:
Slik skaper du fokus på de 8 situasjonene

Fokus på disse viktige situasjonene kan oppnås ved å innrede bygninger med riktig  
hygieneinfrastruktur, i tillegg til å utdanne enkeltpersoner i risikoene de utgjør for seg selv og andre 
hvis de ikke innfører bedre praksis.

Trinnene omfatter:

Regelmessig desinfisering av flater som ofte 
berøres er viktig ved risikohåndtering, men kan 
ikke gjøres alene siden kontamineringen kan skje 
raskt.

Støtte for atferdsendringer mot en kultur der 
risikomomentene er tydelige for alle, og der  
målrettet hygiene praktiseres på disse punktene, 
er den beste måten for å minimere risikoen og 
skape trygge og sunne offentlige rom og  
arbeidsplasser.



Rutinemessig rengjøring av andre overflater med 
lav kontamineringsrisiko kan anses som en annen 
grunnleggende rengjøringsaktivitet, der det 
primære formålet er å skape et hyggelig og visuelt 
rent rom. 

Informer og skap fokus hos medarbeidere, beboere/brukere og besøkende på de åtte situasjonene 
til målrettet hygiene, og sørg for høy synlighet og intuitiv bruk av hygienefasiliteter. Det kan brukes 
en rekke medier, inkludert plakater, skilting, videoer osv.

Sørg for egnede håndvask- og desinfeksjonsmidler i henhold til lokale bestemmelser og standarder.

 
Sørg for at dispensere til håndsåpe og desinfeksjonsmiddel inspiseres regelmessig, og at patronene 
skiftes ut.

Vurder å dele ut enkeltflasker med hånddesinfeksjon til ansatte som kan eksponeres for hygiener-
isikoer utenfor etablerte steder (f.eks. vaktrom, de som fjerner avfall eller personer som ferdes 
utendørs i det fri).



Din Sjekliste:
Implementering av 8 situasjoner for Målrettet Hygiene
Nedenfor finner du de 8 situasjonene med tilhørende anbefalte handlinger som du og virksomheten kan 
bruke som en sjekkliste for å fremme håndhygiene.
Hensikten er klar - den enkelte ansatte blir påminnet om å utføre den anbefalte handlingen i situasjonen.

Risiko-situasjon Formål Fasiliteter Hva skal den enkelte gjøre

1. Ved inn- og utganger
Bidra til å minimere risikoen 
for å spre infeksjon til andre 
eller selv bli smittet gjennom 
forurensede overflater.

Sørg for at det er tilgang 
til håndvaskefasiliteter eller 
hånddesinfeksjon ved inn- og 
utganger.

Vask hendene med såpe og vann, eller bruk 
en egnet hånddesinfeksjon hvis håndvaske-
fasiliteter ikke er tilgjengelige.

2. Etter toalettbesøk
Bidra til å redusere risikoen for 
at du infiserer deg selv eller 
overfører infeksjon til andre 
som bruker toalettfasilitetene.

Sørg for at det er påminnelser 
for brukerne av vaskefasilite-
tene.

Sørg for hyppig desinfisering 
av overflater som kommer i 
kontakt med hendene.

Vask hendene med såpe og vann umiddel-
bart etter bruk av toalettet.

Desinfiser overflatene som hendene dine 
kommer i kontakt med,  med desinfiserende 
servietter.

3. Før du spiser Bidra til å redusere risikoen for 
at du får en infeksjon.

Sørg for at det er påminnelser 
for brukerne av vaskefasilite-
tene. 
 
Sørg for at maten konsumeres 
i et trygt område, og at det er 
hånddesinfeksjon tilgjengelig.

Hvis hendene er synlig tilsmusset, vask med 
såpe og vann eller bruk en egnet hånddesin-
feksjon umiddelbart før du spiser.

4. Når du går til og fra  
arbeidsområdet ditt

Bidra til å redusere risikoen 
for at du sprer infeksjon til 
andre eller selv blir smittet via 
forurensede overflater.

Sørg for at hånddesinfeksjon er 
tilgjengelig på alle  
arbeidsstasjoner. 

Desinfiser hendene før du forlater  
arbeidsstasjonen. 

Desinfiser hendene når du kommer tilbake 
til arbeidsstasjonen.

5. Før og etter berøring av 
felles overflater

Bidra til å redusere risikoen for 
at du sprer infeksjon til andre 
eller blir smittet selv gjennom 
forurensede overflater.

Sørg for at hånddesinfeksjon 
er tilgjengelig ved innvendige 
dører, heiser, utganger til trap-
per og andre vanlige kontakt-
punkter.
Sørg for daglig desinfisering av 
ofte forurensede overflater.

Unngå å berøre vanlige overflater så mye 
som mulig.
Vask hendene med såpe og vann, eller bruk 
en egnet hånddesinfeksjon umiddelbart 
etter berøring.
Unngå å berøre ansiktet ditt.

6. Før du lager mat

Bidra til å redusere risikoen for 
at mat blir forurenset.

Bidra til å redusere risikoen for 
matbåren infeksjon.

Sørg for at det er tilgang til 
korrekt plassert  
håndvaskefasiliteter eller 
hånddesinfeksjon ved inn- og 
utganger.

Sørg for at matlagingsområder 
og kjøkkenutstyr ofte  
desinfiseres.

Hvis hendene er synlig tilsmusset, vask med 
såpe og vann eller bruk en egnet hånddesin-
feksjon umiddelbart etter håndtering av rå 
mat.

Etter å ha tilberedt rå mat, desinfiser ALLE 
overflater som kommer i kontakt med mat-
en, og før du tilbereder ferdig mat som
f.eks. smørbrød. Kjøkkenutstyr og reng-
jøringskluter er også kritiske flater i denne 
forbindelse.

7. Etter hoste, nysing eller 
har tørket nesen

Bidra til å redusere risikoen for 
at du sprer infeksjon til andre.

Sørg for at hånddesinfeksjon er 
tilgjengelig på alle  
arbeidsstasjoner.

Host eller nys i en serviett eller i ermet. Vask 
hendene med såpe og vann hvis hendene er 
synlige skitne, eller bruk en egnet hånd-
desinfeksjon umiddelbart etter hoste, nysing 
eller har tørket nesen.

Kast servietten i en egnet avfallsbeholder.

8. Etter håndtering av avfall
Bidra til å redusere risikoen for 
overføring av smitte fra avfall 
til deg og andre overflater. 

Sørg for at det er påminnelser 
for brukerne ved  
vaskefasilitetene. 

Hvis hendene er synlig skitne, vask med 
såpe og vann eller en passende hånddesin-
feksjon umiddelbart etter håndtering av 
avfall.
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