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Formål Forebygge smitteoverføring 

Omfang Riktig arbeidsteknikk i forebyggende arbeid mot smitte 

Prinsipper for god håndhygiene 

Ansvarlig Driftsledere, Servicemedarbeidere 

Beskrivelse Arealer med smittefare kan være offentlige toaletter, garderober, sykehus, 

sykehjem. Her kan renholdere lett komme i kontakt med sykdomsfremkallende 

organismer. Vanlig på riktig måte utført daglig renhold og god håndhygiene som 

regel er tilstrekkelig i forebyggende arbeid mot smitte. 

ULIKE TYPER AV SMITTE 

Kontaktsmitte (MRSA, hepatitt A, Salmonella) 

• Direkte kontakt med syk person 

• Indirekte kontakt med forurenset utstyr og inventar 

Dråpesmitte (meningitt, influensa, norovirus) 

• Direkte smitte via øye, nese, munn 

• Overført smitte via forurensing av hender 

Luftsmitte (vannkopper, tuberkulose) 

• Smitte spres via partikler som holder seg svevende i rommet 

SMITTEFOREBYGGING VED RENHOLD 

Riktig arbeidsteknikk 

• Arbeid konsekvent fra rent sone til urent sone på et rom. 

• Vær nøye med berøringspunkter – lysbrytere, dørhåndtak, kraner osv. 

• Husk fargekode på kluter: 

 Rosa klut - renhold av sanitærrom 

 Blå klut – inventar 

• Unngå overdosering av rengjøringsmiddel  

• Rengjøringsutstyr (klut, mopp) skal byttes ut til rene etter ferdig renhold i 

arealer med smittefare. 

• Rengjør alltid arbeidsutstyr ved dagens slutt. 

• Ved smittefarlig søl som blod, oppkast, urin eller avføring skal nærmeste 

leder varsles. 

Flekkdesinfeksjon 

• Utføres bare i tilfeller når det er avklart med nærmeste leder, og nødvendig 

utstyr og midler er tilgjengelig. 

• Tørk opp mest mulig av sølet med papir. 

• Fukt området med rikelig mengde desinfeksjonsmiddel. 
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• Følg anbefalt virketid for desinfeksjonsmiddelet – se etikett. 

• Fjern søl og tørkepapir. Avfall pakkes i lukket pose, og kastes i avfallsbeholder. 

• Utfør vanlig rengjøring til slutt. 

• Hendene vaskes grundig etter endt arbeidsoppgave. 

HÅNDHYGIENE 

Håndvask 

• Vask hender og håndledd grundig med såpe og vann i minst 30 – helst 60 

sekunder. 

• Skyll hendene grundig under rennende lunka vann. 

• Tørk hendene med papir og bruk papiret til å stenge vannkranen. 

Hånddesinfeksjon  

• La alle deler av hendene blir fuktige. 

• Gni inn desinfeksjonsmiddelet til huden er tørr, i minst 15 sekunder – helst 30 

sekunder. 

Bruk av hansker 

• Det skal alltid brukes engangshansker ved renhold av arealer med smittefare. 

Latex og nitril hansker gir den beste beskyttelse mot smitte. 

• Sår og eksem dekkes med plaster. 

• Ha rene hender når du tar på hanskene. 

• Bytt hansker mellom ulike arbeidsoppgaver, også på samme rom, hvis 

hanskene kommer i kontakt med forurensede områder. 

• Ta av hanskene umiddelbart etter bruk og kast dem. 

• Utfør håndhygiene. 

• Håndhygiene utføres før rene oppgaver og etter urene oppgaver. 

Vedlegg Renhold av sanitærrom – Rasjonell arbeidsgang 

Håndvask med såpe og vann (Folkehelseinstituttet) 

Hånddesinfeksjon på 1-2-3 (Folkehelseinstituttet) 

Hvordan ta på seg rene engangshansker – Hvordan å ta av hansker etter bruk 

(Folkehelseinstituttet) 



RENHOLD AV SANITÆRROM 
Rasjonell arbeidsgang 
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Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke 
begge henders overflater.

Gni håndflatene mot hverandre.Fukt hendene med vann.

Gni håndflatene mot hverandre med 
fingrene flettet.

Gni baksiden av fingrene mot  
motsatt håndflate, med sammenlåste 
fingre.

Gni høyre håndflate over venstre 
håndbak inkludert mellom fingrene, 
og motsatt.

Plasser fingrene på høyre hånd i 
venstre håndflate og gni i roterende 
bevegelser, og motsatt.

Skyll hendene under rennende vann.Grip med høyre hånd rundt venstre 
tommel og gni med roterende  
bevegelser, og motsatt.

Benytt håndkle til å skru av vannet. .. og du har rene henderTørk hendene grundig med engangs
håndkle.

Håndvask
Totalt 4060 sekunder

MED SÅPE OG VANN
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Basert på ‘How to Handwash’ 
URL: http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf 
Etter tillatelse fra © World Health Organization 2009  



Hånddesinfeksjon på 1-2-3

Regionale kompetansesentre  
i smittevern



HVORDAN TA PÅ RENE ENGANGSHANSKER

Utfør håndhygiene

Ta en ny hanske ut av esken. 
Unngå å berøre de andre 
hanskene i boksen og berør 
minst mulig av hanskens 
ytterside med bar hud

Grip utsiden av hanske
mansjetten. Dra hansken av 
med rolig bevegelse slik at 
hansken vrenges 

Hold hansken i den hanskebekledde hånden. Plasser pekefinger 
på innsiden av hanskemansjetten. Dra hansken rolig av slik at den 
vrenges over hansken som holdes I hånden. Kast hanskene

Utfør håndhygiene

Ta en hanske ut av hanske
boksen. Unngå å berøre de 
andre hanskene i boksen

Ta på andre hanske. Unngå 
berøring av bar hud med den 
behanskede hånden

Når hanskene er tatt på, 
unngå unøvendig berøring av 
gjenstander før oppgaven utføres

Hold hansken øverst i 
 mansjetten. Berør minst mulig 
av hanskens utside

Ta hansken på første hånd

HVORDAN TA AV HANSKER ETTER BRUK
Det finnes mange fremgangsmåter for å ta av hansker etter bruk. Det avgjørende er å hindre at hendene 

blir forurenset ved at de berører hanskens utside når de tas av. Det kan gjøres på følgende måte:


