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Sammendrag 
 

Tema/problemstilling: Nasjonale retningslinjer fraråder klinisk helsepersonell å benytte 

klokker og ringer under klinisk arbeid, men likevel er dette et problem ved Kvinneklinikken 

på Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål. Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en 

helserisiko for pasienter i helseinstitusjoner, og er ressurskrevende for helsevesenet. Et tiltak 

for å forhindre dette er å sørge for optimal håndhygiene blant helsepersonell. Vi ønsker derfor 

å redusere bruken av håndsmykker ved Kvinneklinikken.  

Kunnskapsgrunnlag: Folkehelseinstituttet (FHI) fraråder med en sterk anbefaling å benytte 

armbånd, armbåndsur, fingerringer eller andre håndsmykker. Anbefalingen er basert på 

studier som viser at forekomsten av bakterier på hender øker når smykker benyttes. Det 

finnes forøvrig ingen studier på hvorvidt smykke- og klokkebruk øker forekomsten av 

infeksjoner, og anbefalingen fra FHI er gradert 1B.  

Tiltak/kvalitetsindikator: Tall fra Avdeling for smittevern, OUS, viser at ca 40% av legene 

og ca 8% av pleiepersonellet hadde på seg håndsmykker. Flere overleger ved 

Kvinneklinikken angir at smykkebruk er et problem hos dem, og at problemet er identifisert 

og erkjent av ledelsen i mange år. Flere tiltak er forsøkt, uten sikker effekt. Vi foreslår 

følgende tiltak: Anskaffelse av veggklokker til undersøkelsesrom, repetert 

informasjonsgivning på legenes morgenmøter, samt å føre resultatliste over antall leger som 

bærer ringer og klokker, med påfølgende belønning eller tilsnakk. Kvalitetsindikatorene er 

antall rom som får veggklokke og andelen leger som bruker ringer/klokker. 

Ledelse/organisering: Innføringen av tiltakene bør ledes av en prosjektgruppe bestående av 

én representant fra hver av de ulike seksjonene på Kvinneklinikken. Prosjektet deles inn i 

kartleggingsfase, innkjøpsfase og tiltaksfase. Innkjøpsfasen består av innkjøp av manglende 

veggklokker, mens tiltaksfasen varer i tre måneder etter installasjon av de innkjøpte 

veggklokkene. I tiltaksfasen skal det skje ukentlige tellinger av smykkebruken, og resultatet 

skal formidles til legene på Kvinneklinikken. Tiltaksfasen avsluttes med evaluering av 

resultatet. Forbedringsprosjektets kostnad avhenger av antall rom som i dag mangler 

veggklokke. 

Konklusjon: Selv om kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen er av lav kvalitet mener vi det 

er rimelig å anta en sannsynlig sammenheng mellom bruk av ringer og klokker blant 

helsepersonell og risiko for smitteoverføring. Tiltakene vi foreslår er adekvate, billige og 

enkelt gjennomførbare. Det er derfor vår anbefaling av prosjektet gjennomføres.  
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1 Introduksjon 

Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en alvorlig helserisiko for pasienter i 

helseinstitusjoner, og er svært ressurskrevende for helsevesenet. De fire hyppigst 

forekommende helsetjenesteassosierte infeksjonene er urinveisinfeksjon, postoperativ 

sårinfeksjon, nedre luftveisinfeksjoner og sepsis. Direktoratet for e-helse fører oversikt over 

andelen innlagte pasienter som rammes av disse fire helsetjenesteassosierte infeksjonene. 

Nyeste tilgjengelige tidspunkt er november 2016, og da lå denne andelen på 3,7% av innlagte 

pasienter de ovennevnte sykehusinfeksjonene på landsbasis. På Ullevål sykehus var denne 

andelen på 4,3%. (1)  

 

I våre dager er høy forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner særlig bekymringsverdig 

fordi forekomsten av infeksjoner med multiresistente mikrober er økende på verdensbasis. De 

viktigste multiresistente mikrobene er Meticillinresistente Staphylococcus Aureus (MRSA), 

Vancomycinresistente enterococcer (VRE), extended spectrum betalactamase (ESBL) og 

Carbapenemaseproduserende enterobacteriaceae (CPE). I Norge har vi fortsatt lavere 

forekomst enn de fleste andre land, likevel har vi sett flere større utbrudd av VRE i norske 

sykehus siden 2010. Den økende insidensen på verdensbasis utgjør en økende trussel for det 

norske helsevesenet. (2) Konsekvensene av slik spredning er potensielt svært alvorlige for 

pasientene som rammes, da man ikke nødvendigvis har effektive antibiotika å benytte. De er 

også svært kostbare for helsetjenesten fordi de medfører forlenget liggetid på sykehus, 

isolasjonsprosedyrer, screening av andre pasienter og økt arbeidsmengde for de ansatte. (3) Å 

forhindre smittespredning bør av disse grunner være et ideal ved alle helseinstitusjoner. 

 

Mikrober kan spres fra en pasient til en annen ved kontakt mellom pasientene, sykehusmiljøet 

eller via helsepersonell. Risikoen varierer avhengig av pasientens immunforsvar, prevalensen 

av de ulike mikrobene i helseinstitusjonen og gjeldende praksis for infeksjonskontroll. 

Standardiserte forholdsregler for å hindre overføring av mikrober via helsepersonell bør 

være: 

- Gjennomføring av håndhygiene før og etter kontakt med en pasient. 

- Bruk av beskyttelsesutstyr i situasjoner der en kan bli utsatt for blod eller 

kroppsvæsker. 

- Fornuftige hosterutiner blant pasienter og personell; nese og munn skal dekkes, og 

lommetørkler skal kastes umiddelbart. Deretter gjennomføres håndhygiene. 
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- Sikker injeksjonspraksis og håndtering av brukte nåler i egne oppbevaringsbokser. 

Med «håndhygiene» menes håndvask med såpe og vann eller alkoholbasert desinfeksjon. 

Dette er det viktigste tiltaket for å redusere mikrobeoverføring. (4)  

 

Den nasjonale veilederen for håndhygiene fra Folkehelseinstituttet (FHI) fastslår at ringer, 

armbåndsur og armbånd hindrer god håndhygiene og bør ikke benyttes av klinisk 

helsepersonell. (5) I løpet av vår utplasseringsperiode ved ulike sykehus har vi selv observert 

at denne praksisen ikke alltid følges, og at hvorvidt den følges er svært varierende mellom 

ulike sykehus og avdelinger. 

 

I denne oppgaven søker vi å avklare kunnskapsgrunnlaget for den nasjonale retningslinjen. Vi 

har valgt å studere praksisen ved ett mikrosystem, Kvinneklinikken avdeling Ullevål, Oslo 

universitetssykehus (OUS). Vi vil forsøke å kartlegge problemets utbredelse og eventuelle 

årsaker til avvik. Deretter vil vi utarbeide forslag til tiltak som kan bidra til forbedring av 

praksis, og foreslå en plan for gjennomføring og evaluering av disse tiltakene.  
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2 Kunnskapsgrunnlaget 

2.1 Nasjonal veileder for håndhygiene 

I Håndhygiene - nasjonal veileder, utgitt i juli 2017 av FHI, står det: “Klinisk helsepersonell 

bør ikke benytte armbånd, armbåndsur eller andre håndsmykker” og “Klinisk helsepersonell 

bør ikke benytte fingerringer”. (5) Begge anbefalingene er gradert til 1B, definert som “En 

sterk anbefaling støttet av forskningsbasert kunnskap av lav kvalitet som tyder på netto 

kliniske fordeler eller ulemper, alternativt en akseptert praksis som støttes av forskning av lav 

til svært lav kvalitet”. (6) Under vil vi gjøre rede for kunnskapsgrunnlaget bak denne 

anbefalingen.  

 

Vi har gjennomført flere ikke-systematiske søk med søkeordene «bacteria», «watch», «ring», 

«jewelry», «hands», «health personnel», «infection», «infection prevention» og «hand 

hygiene» i ulike kombinasjoner. Vi gjorde først flere pyramidesøk i McMaster Plus som ga 

over 200 søkeresultater, men kun ett relevant resultat på oppslagsverknivå om håndhygiene 

og infeksjonsforebygging. Oppslagsverksaktikkelen frarådet bruk av smykker. (4) Som følge 

av mangelfulle oppslagsverk gikk vi videre med lignende søk i Pubmed for å finne 

enkeltstudier på emnet. Vi fant enkeltstudier som så på både kolonisering ved bruk av 

klokker og ringer, hvor ni av ti studier beskrev en økt mengde bakterier på helsepersonells 

hender ved bruk av ringer og klokker. (7-16) 

 

Videre gjennomgikk vi referansene i den nasjonale veilederen fra FHI. Blant annet er denne 

basert på ”World Health Organization’s Guidelines on Hand Hygiene in Health Care”. Av de 

ni enkeltstudier referert til her, fant åtte at forekomsten av bakterier på hender var signifikant 

større ved bruk av ringer enn på ringfrie hender. (17) Ingen av studiene referert til i rapporten 

til World health organization (WHO) hadde sett på bruk av klokker eller armbånd, likevel 

konkluderer den med at det er sterkt frarådet å bruke ringer eller andre smykker under 

helsearbeid.  

 

Den nasjonale veilederen baserer seg videre på guidelines fra andre land, en 

litteraturgjennomgang samt to norske artikler av Fagernes et al. Fagernes har skrevet en 

doktorgradsavhandling om smitterisiko, adferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer 

blant helsearbeidere. I den nyeste, og største, studien, som også er inkludert i doktorgraden, 

sammenlignet Fagernes forekomsten av bakterier på hender med ring eller klokke med 
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smykkefrie hender. Forsøket fant en signifikant høyere forekomst av bakterier på hender ved 

bruk av ringer eller klokker. (7) 

 

Det er gjort få studier på hvorvidt ringbruk fører til krysstransmisjon av patogener og dermed 

økt smitterisiko for pasienten. Fagernes et al. har også publisert en artikkel om dette. De 

gjorde en studie der helsepersonell med eller uten ring håndhilste på en person med steril 

hanske. Deretter ble bakteriemengden på den sterile hansken målt. Studien viste en 

signifikant høyere overføring av bakterier fra helsepersonell som brukte ring sammenlignet 

med helsepersonell som ikke brukte ring. (18) 

 

Da vi gjorde både pyramidesøk i McMaster Plus og søk på enkeltstudier i PubMed, fant vi at 

det heller ikke finnes studier som direkte sammenligner antall sykehusinfeksjoner med 

helsepersonells smykkebruk. I og med at smykkebruk er bevist å medføre økt mengde 

bakterier på hendene til helsepersonell og dårlig håndhygiene, samtidig som det er vist at 

dårlig håndhygiene medfører økt forekomst av sykehusinfeksjoner, (4) mener vi likevel at det 

er rimelig å anta at smykkebruken sannsynligvis medfører en økt risiko for smitteoverføring 

til pasientene. Man kan også utifra dette argumentere for at studier der pasienter bevisst 

utsettes for helsepersonell med smykker vil være etisk betenkelige. 

 

2.2 Kritisk vurdering av Nasjonal veileder for håndhygiene           

For å vurdere Nasjonal veileder for håndhygiene, ble det brukt en sjekkliste for kritisk 

vurdering av retningslinjer fra kunnskapsbasertpraksis.no. (19) I retningslinjen er det nøye 

beskrevet hvordan håndhygieneveilederen ble utformet og hvordan kunnskapsgrunnlaget ble 

innhentet. (5) Det er klart definert at veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og 

helsefaglige utdanningsinstitusjoner. GRADE-systemet, et verktøy for vurdering av kvalitet 

på forskningsdokumentasjon og for utvikling av faglige retningslinjer, er benyttet for 

utarbeidelse av retningslinjen. (20) Mange av anbefalingene støtter seg på anbefalinger fra 

WHO og andre organisasjoner innen smitteveiledning. Det er beskrevet at inkluderte 

retningslinjer og oversiktsartikler er kvalitetsvurdert, men at det på mange områder mangler 

gode enkeltstudier. Vanskelighetene med å utføre studier av etiske og metodiske hensyn tas 

opp, og også at det ofte blir innført flere smitteforebyggende tiltak samtidig slik at det ikke 

kan trekkes ut klar effekt av hvert enkelt tiltak. Anbefalingene som er gitt er derfor gradert til 

2B på grunn av forskningskunnskap av lav kvalitet. Retningslinjene oppdateres fortløpende 
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ved behov. I alt har FHI fulgt faglig konsensus i utarbeidelse av retningslinjene, og har kritisk 

vurdert kunnskapsgrunnlaget anbefalingene er basert på.  

 

2.3 Kunnskapsgrunnlag for tiltak  

Vi gjorde deretter et PICO-søk (population/problem, intervention, comparison og outcome) 

for å avdekke tiltak som har vist å redusere smykkebruk blant helsepersonell (se tabell 

under).  

 

 

 

 

 

 

 

PICO-søket ga ingen treff i McMasterPlus. Vi gjorde deretter et nytt PICO-søk, der vi endret 

”intervention” til ”interventions to improve hand hygiene in health instutitions”. Dette søket 

resulterte i tre relevante studier. Studiene konkluderte med at det ligger dårlig forskning til 

grunn for å sikkert å si hvilket tiltak som har best effekt. Mange av de inkluderte 

enkeltstudiene hadde brukt flere tiltak samtidig, og det ble derfor umulig å måle effekten av 

hvert enkelt tiltak. Forøvrig så tiltakene undervisning og direkte tilbakemelding ut til å kunne 

ha en viss effekt. (21, 22) Multimodale intervensjoner ser ut til å kunne øke etterlevelsen i 

noen grad, men ikke fullstendig. (23)  

 

 

  

P  Doctors 

I  Interventions to reduce 

jewlery/rings/watches  

C  No interventions 

O  Reduced percentage of doctors 

using jewlery/rings/watches 
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3 Forbedringsarbeidet 

3.1 Mikrosystemet  

Kvinneklinikken ved OUS er fordelt mellom Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

Klinikken utfører behandling av alle typer gynekologiske tilstander, og det fødes ca. 9800 

barn der hvert år. (24) Vår veileder, Katariina Laine, er ansatt ved klinikken og har informert 

oss om at det totalt er ansatt 38 leger i spesialisering ved Kvinneklinikken, og at disse rullerer 

på alle avdelingene. Fast ansatte og overleger rullerer ved avdelingene på ett av sykehusene. I 

vår oppgave vil vi kun fokusere på klinikken på Ullevål. Her er det 39 fast ansatte overleger. 

   

3.2 Dagens praksis 

3.2.1 Lokale retningslinjer 

OUS har en egen prosedyre for håndhygiene. Prosedyren er av nivå 1, og gjelder for alle som 

har direkte eller indirekte kontakt med pasienter ved OUS. Den omfatter alle ansatte, 

studenter, hospitanter og personer som er i kontakt med mat eller medisinsk utstyr. I 

prosedyren står det at “Det skal ikke brukes ringer, armbåndsur, armbånd eller lignende når 

man er iført hvitt eller grønt arbeidstøy.”  Hver enkelt avdelingsleder har ansvar for å legge 

forholdene til rette for at prosedyren etterleves, og hver enkelt ansatt har ansvar for å følge 

den. Det er avdeling for smittevern som har det overordnede ansvaret for 

oppfølging og initiering av tiltak for smittevern ved OUS. De har også ansvar for å utarbeide 

og vedlikeholde prosedyren, samt å bistå med opplæring. (25) 

 

3.2.2 Problemets utbredelse 

Avdelingsleder ved avdeling for smittevern, Egil Lingaas, bekrefter at bruk av ringer og 

klokker er et problem ved OUS. Han oppfatter ikke at Kvinneklinikken skiller seg fra de 

øvrige klinikkene hverken i positiv eller negativ forstand. Da avdelingen sist gjorde en telling 

av personalets bruk av håndsmykker i 2015 hadde ca. 40% av legene og ca 8% av 

pleiepersonellet ved OUS på seg håndsmykker (se tabell under). Det er videre et tydelig trekk 

at sykepleierne gjennomgående er flinkere til å følge prosedyren enn legene. Årsakene til 

dette er foreløpig ikke klarlagt og vil ikke diskuteres her. 
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Figur 1 Figur reprintet med tillatelse fra Nora Elsebutangen, avdeling for smittevern. 

I vårt mikrosystem er problemet dårligere kvantitativt kartlagt. For å få mer informasjon om 

dette tok vi kontakt med flere av overlegene på Kvinneklinikken, Ullevål. Katariina Laine, 

overlege på fødeavdelingen, uttaler at smykkebruk helt klart er et problem, og legger til at det 

ikke bare er bruk av ringer og klokker som er utbredt, men også armbånd, store øredobber og 

halssmykker. Hun uttaler at selv om omfanget av problemet ved Kvinneklinikken ikke er 

kartlagt med presis eller nøyaktig telling av smykker eller personer med smykker, er 

problemet identifisert og erkjent i ledelsen i mange år. Hun forteller om en episode der en 

lege ved klinikken, under innspillingen av en norsk TV-serie, ble filmet idet han/hun trakk på 

en hanske på en hånd med giftering, og deretter gjennomførte en vaginalundersøkelse på en 

pasient. I ettertid mottok avdelingen krass kritikk fra ledelsen ved OUS, som krevde at det ble 

iverksatt tiltak mot smykkebruk. Det ble da utdelt små smykkeskrin til de ansatte, men dette 

medførte at kun et fåtall sluttet med smykker.  

 

Vi har videre vært i kontakt med seksjonsoverlege ved gynekologisk avdeling, Thomas 

Fredrik Thaulow, som også erkjenner at smykkebruk er et problem ved Kvinneklinikken. Han 

er imidlertid usikker på problemets utbredelse. Overlege og seksjonsleder for seksjon 

obstetrikk, Linda Björk Helgadóttir, opplever problemet som noe mindre enn de øvrige, og 

sier at legene stort sett ikke bruker smykker, men med enkelte unntak.  
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3.2.3 Årsaker til manglende etterlevelse 

Årsakene til at retningslinjene ikke følges ved Kvinneklinikken kan være mange, og er ikke 

systematisk studert. Laine sier at noen leger argumenterer med at det ikke er vist i 

randomiserte studier at leger direkte har smittet pasienter via ringer. Hun opplever at legene 

har en negativ holdning til tiltakene, for eksempel at informasjonsplakater rives ned. Videre 

angir hun at klokke er svært viktig i det kliniske arbeidet, og at dersom det mangler er det 

nødvendig for legene å bruke egen. Thaulow beskriver en økt bruk av treningsklokker den 

siste tiden, og forestiller seg at disse brukes for kontinuerlig monitorering av egne vitalia til 

egen statistikk. Han forteller videre om tilfeller der klokker har forsvunnet fra kontor og 

frakker, og at sikker oppbevaring kan være et problem. Vi har fremstilt en rekke potensielle 

årsaker i fiskebeinsdiagrammet under. 

 

Figur 2 Sannsynlige årsaker til at retningslinjene for smykkebruk ikke følges 

3.2.4 Eksisterende tiltak 

Lingaas og hygienesykepleier ved OUS, Nora Elsebutangen, har delt sin erfaringsbaserte 

kunnskap om effekt av tiltak med oss. På Ullevål sykehus har de forsøkt flere tiltak for å 

redusere smykkebruken: 

- Nyansatte ved OUS må gjennomføre et e-læringskurs i smittevern, der det nevnes 

eksplisitt at klokker og ringer ikke skal brukes på arbeidet. 

- Avdeling for smittevern driver kontinuerlig undervisning der de informerer ansatte 

om anbefalingene for håndhygiene og kunnskapsgrunnlaget for disse. De har også 
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med seg en lyskasse der personalet kan teste egen håndhygiene. Det er plassert 

plakater med motiv av smykker med bakterievekst der personalet ferdes, og det 

publiseres artikler om håndhygiene på intranett.  

- 5. mai arrangerer FHI Verdens håndhygienedag, og i den forbindelse har de 

informasjonskampanjer på stand, samt håndhygiene-quiz med mulighet til å vinne 

premier. Observasjonsstudier før og etter disse kampanjene har for øvrig ikke vist 

noen betydelig effekt. 

- Det gjøres tellinger for å registrere bruken av håndsmykker, og de ansatte og ledelsen 

på sengepostene informeres om resultatet.   

 

Vårt mikrosystem har i tillegg forsøkt enkelte tiltak. Avdelingssykepleier på gynekologisk 

avdeling angir at de har praktisert direkte tilsnakk og gjentatte advarsler til ansatte som ikke 

overholder retningslinjene, og har gode erfaringer med dette. Laine sier hun har forsøkt 

følgende: Personlige oppfordringer, utdeling av smykkeskrin og ulike informasjonaplakater 

(bl.a. eksempelet under). Hun har også forsøkt å gjøre hånddesinfeksjon bedre tilgjengelig, 

for å redusere spredningen av bakterier fra dem som ikke følger oppfordringene.   

 

Figur 4: Eksempler på to plakater som har blitt hengt opp på Kvinneklinikken. Hentet fra 

https://vimeo.com/267206930 

 

3.3 Prosjektmål 

Med dette kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å redusere bruken av ringer og klokker 

blant legene ved Kvinneklinikken, Ullevål, ved hjelp av tre tiltak. Prosjektet vil primært vare 
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i fire måneder, og målet er å redusere bruken av ringer og klokker med 100 %. Dette er et 

ambisiøst mål, og det legges inn delmål for gradvis reduksjon i smykkebruk, med en 

reduksjon på 50 % etter to måneder, 75 % etter tre måneder og 100 % etter fire måneder, med 

fortløpende evaluering av resultatene. 

 

3.4 Tiltak 

3.4.1 Veggklokker 

Veggklokke er et enkelt, men viktig hjelpemiddel i klinisk arbeid. Ved Kvinneklinikken 

gjøres vurderinger av vitalia hos pasienter før operasjoner, og av alvorlig syke pasienter der 

tidsforløpet er avgjørende ved blant annet behandling av sepsis. På fødeavdelingen 

planlegges undersøkelser på minuttnivå, for eksempel hvor lenge mor skal trykke under 

fødsel, eller hvor ofte laktatmålinger av foster skal tas. Dersom legene bes om å ikke bruke 

egne klokker er det en forutsetning at det finnes et godt alternativ. Et enkelt og billig tiltak er 

å henge opp veggklokker på alle undersøkelsesrom. Tiltaket gjennomføres ved å kjøpe inn 

veggklokker til rommene som mangler dette, og deretter henge dem opp. Før man går til 

innkjøp av klokke er det nødvendig å undersøke hvor mange pasient- og undersøkelsesrom 

som mangler klokke. Tiltaket gjennomføres én gang.  

 

3.4.2 Informasjon 

Kvalitetsforbedringsarbeid som innebærer endring i holdninger og atferd avhenger av at 

målgruppen er godt informert. Vi vil legge informasjonsgivingen til morgenmøtene, fordi 

legene ved avdelingen her er til stede samtidig. Det velges ut to leger som vil være ansvarlige 

for informasjonsgivningen, fortrinnsvis fra prosjektgruppen, dette omtales nærmere i kapittel 

4. Det skal legges vekt på viktigheten av håndhygiene og hvordan smykkebruk spiller inn. 

Det vil gis informasjon om prosjektet, hvilke tiltak som skal gjennomføres og eksempler på 

effekt av lignende tiltak ved andre mikrosystemer. Innlegget avsluttes med en påminnelse om 

å ta av seg ringer og klokker der og da. Det skal åpnes for diskusjon blant tilhørerne for å få 

frem deres tanker og holdninger rundt temaet. Informasjonen skal også sendes ut på mail til 

legene. Det skal gjennomføres repetitiv informasjonsgivning ved flere morgenmøter i løpet 

av prosjektperioden for å sikre at flest mulig blir informert. Første uke av prosjektet vil 

informasjonen gis ved hvert morgenmøte (mandag til fredag), andre uke vil informasjonen bli 

gitt to ganger, og videre vil påminnelsen gis én dag i uka. Legene som gir informasjonen skal 
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notere på en liste når informasjon er gitt. Ved å gi repetert informasjon søker man å skape økt 

bevissthet om temaet, og starte en tankeprosess som medfører en gradvis holdningsendring. 

 

3.4.3 Resultatliste og belønning/tilsnakk 

For å monitorere etterlevelsen skal to ansvarlige leger fra prosjektgruppen gjennomføre 

tellinger og registrere antallet leger som har på seg ringer eller klokker i løpet av 

prosjektperioden. Tellingene skal gjennomføres i forbindelse med morgenmøter, og 

resultatene føres på en anonym resultatliste. Første uke vil det gjøres tellinger tre ulike dager. 

Videre vil det gjennomføres telling på én eller to tilfeldige dager i uka. Etter hver endte 

måned vil resultatlisten henges opp på møterommet og bli sendt ut på mail til legene. De 

månedene man oppnår en reduksjon svarende til prosjektets mål eller delmål, vil det bli gitt 

en felles belønning til legene i form av kakeservering. Den kollektive belønningen vil kunne 

gi en følelse av fellesskap og motivasjon til å følge påbudet. Man vil unngå å fremheve 

enkeltindivider positivt eller negativt ved å gjøre tellingene anonyme. Dersom det observeres 

at enkeltindivider har vanskeligheter med å følge de nye rutinene tross stadige påminnelser, 

vil det gis tilsnakk fra en av de ansvarlige legene, under fire øyne.  

 

3.5 Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet, og sier noe om kvaliteten på det området 

som måles. (26) Bruk av kvalitetsindikatorer er en måte å overvåke og dokumentere 

kvaliteten i helsetjenesten, og er et nyttig verktøy innen kvalitetsforbedring, helsepolitisk 

styring og virksomhetsstyring.  

 

Man deler kvalitetsindikatorer i tre typer: 

- Strukturindikatorer; beskriver helsevesenets rammer og ressurser, som helsepersonells 

kompetanse og antall, tilgjengelig utstyr, teknologi og fasiliteter. 

- Prosessindikatorer; beskriver i hvilken grad tiltakene gjennomføres, for eksempel 

konkrete tiltak i et pasientforløp. 

- Resultatindikatorer; belyser pasientens gevinst, i form av overlevelse, 

symptomreduksjon, fysisk og psykisk tilstand samt tilfredshet.  
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For at en kvalitetsindikator skal ha nytteverdi må den oppfylle noen grunnleggende krav. Den 

skal være målbar, påvirkelig og sensitiv for endring, relevant, gyldig, tilgjengelig, pålitelig og 

tolkbar. (27)   

 

Vi har valgt to indikatorer for å vurdere kvaliteten i vårt forbedringsarbeid: 

1. Andel leger som bruker ringer og/eller klokke etter fire måneder 

2. Antall pasient- og undersøkelsesrom som får veggklokke i løpet av fire måneder 

 

Andel leger som bruker ringer og/eller klokke etter fire måneder er en resultatindikator da 

den måler om man har oppnådd ønsket resultat etter endt prosjekt, altså om smykkebruken 

har blitt redusert. Andelen utgjøres av antall leger som bruker ringer og/eller klokke etter fire 

måneder delt på det totale antall leger ved Kvinneklinikken. Dette sammenlignes med 

baseline-tellingen fra starten av prosjektet. Indikatoren er hensiktsmessig da den måler den 

samlede effekten av alle tiltakene. Indikatoren er tilgjengelig og målbar ved at den baseres på 

en telling av antallet leger som bærer ring og/eller klokke ved det tidspunktet tellingen 

gjennomføres. Den er tolkbar da den er et konkret tall, og den er relevant og gyldig fordi 

bedring av håndhygiene krever at ringer og klokker fjernes, og det er dette indikatoren måler. 

En svakhet ved indikatoren kan være at den baserer seg på kun én telling, og at resultatet kan 

være gjenstand for tilfeldig variasjon i det totale antallet som bærer ring/klokke. En annen 

svakhet er at man ikke teller antall ringer/klokker hver enkelt har på seg, noe som ikke gir et 

godt tall på grad av smitte hver enkelt eventuelt bærer med seg, da flere ringer nødvendigvis 

vil kunne påføre mer smitte enn én. 

 

Antall pasient- og undersøkelsesrom som får veggklokke i løpet av fire måneder er en 

prosessindikator som monitorerer om tiltaket med anskaffelse og opphenging av veggklokker 

gjennomføres. Man vil telle antall rom som har fått klokke etter fire måneder, og 

sammenligne med hvor mange rom som hadde klokke ved starten av prosjektet.  

Indikatoren er målbar, tilgjengelig og tolkbar, da antallet klokker enkelt kan telles. Den er 

også relevant og gyldig ettersom vi mener det er en sammenheng mellom tilgjengeligheten av 

veggklokker og redusert bruk av private klokker. Indikatoren er mulig å påvirke samt sensitiv 

for endring, da den endres ved anskaffelse og opphenging av flere klokker.  
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4 Prosess og organisering for bedre praksis 

I arbeidet med implementeringen av tiltak for å bedre etterlevelsen av hygienetiltak har vi 

valgt å ta utgangspunkt i kvalitetsforbedringsmodellen utviklet av seksjon for 

kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret på Folkehelseinstituttet. (28) Dette er en sirkelmodell 

med punktene forberedelse, planlegging, utføring, evaluering og oppfølging. For å oppnå 

optimalt resultat av kvalitetsforbedringstiltak må man ofte gjennomgå trinnene flere ganger. 

 

Figur 5 Modell for kvalitetsforbedring. Hentet fra http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-
verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring 

4.1 Prosjektledelse 

Ettersom flere avdelinger berøres av forbedringstiltakene er det naturlig å etablere en 

prosjektgruppe bestående av én representant fra hver av seksjonene. Gjeldende praksis nå er 

at de ulike avdelingsoverlegene har ansvar for å gjennomføre tiltak initiert sentralt på OUS. 

Vi mener derfor det er fornuftig at disse sitter i prosjektgruppen, da de er kjent med å 

informere om nye tiltak til avdelingene. Dette vil også gi kvalitetsforbedringstiltaket god 

forankring i avdelings- og seksjonsledelsen. 

 

Lederen for prosjektgruppen kan være legen med lengst ansiennitet i avdelingen, eller den i 

prosjektgruppen med størst interesse for problemstillingen. Arbeidsoppgavene, som 

innhenting av informasjon om innkjøpsrutiner og tellinger av rom og veggklokker, fordeles 

mellom medlemmene i prosjektgruppen. Lederen i prosjektgruppen innkaller til møte en gang 

per måned, for diskusjon av relevante problemstillinger.  
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4.2 Forberedelse og kartlegging 

4.2.1 Kartleggingsfase 

Før prosjektstart er det nødvendig å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget for ulike tiltak, 

definere prosjektmål og finne de best egnede tiltakene for å nå målene. Dette er nøyere omtalt 

i kapittel 2 og 3.  

 

Siden dette dreier seg om et forbedringsarbeid, er det ikke nok å kun vite at smykkebruk er et 

problem av Kvinneklinikken. Det er nødvendig å kartlegge baseline-verdier for 

forbedringsprosjektet for å måle om tiltakene har hatt effekt. I vår sammenheng innebærer 

dette å telle baseline-verdier, altså andelen leger som bruker ringer og/eller klokke og antall 

undersøkelsesrom som har og ikke har klokke før prosjektstart.  

 

Informasjon om legenes holdninger er viktig for å kunne tilpasse tiltakene og lykkes med 

forbedringsprosjektet. Tiltakene vi endte opp med ble valgt på bakgrunn av samtaler med 

overlegene på Kvinneklinikken, og er derfor relevante og sentrale i smykkeproblematikken 

på avdelingen. Alternativt kunne man innhentet informasjon fra alle de ansatte gjennom en 

anonym spørreundersøkelse. Slik kunne man kartlagt legenes holdninger til smykkebruk, 

hvorfor de eventuelt bruker smykker, om de opplever smykkebruk som et problem og hva 

som skal til for at de slutter å bruke smykker. En slik tilnærming hadde vært mer tidkrevende, 

men mer nøyaktig, enn å forhøre seg med overlegene på avdelingen.  

 

4.2.2 Kostnader 

Prosjektkostnadene avhenger av antallet rom på klinikken som mangler veggklokke. I tillegg 

er det nødvendig med informasjon fra innkjøpsavdelingen på OUS om hvilke innkjøpsavtaler 

som eksisterer, og hvor man finner de rimeligste egnede veggklokkene. Utgiftene til dette vil 

trolig kunne legges til "Drift og vedlikehold", og pris per klokke estimeres til 200 kr ekskl. 

mva. 

 

Man bør finne en egnet utgiftspost til belønningskake i henhold til retningslinjene for 

regnskap. Utgifter til kake per belønningsdag estimeres til om lag 2000 kr eksl. mva. 
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4.3 Utføring og evaluering 

Prosjektet kan inndeles i to faser; innkjøpsfase og tiltaksfase. Innkjøpsfasen skjer kun én 

gang, mens tiltaksfasen varer i 12 uker (tre måneder).  

 

 

4.3.1 Innkjøpsfase 

På første informasjonsmøte til prosjektledelsen bør det vedtas at det skal kjøpes inn det 

antallet klokker som det trengs for å dekke alle rom med klokker. Innkjøpsfasen gjelder fra 

bestillingen gjennomføres til klokkene henges opp. Det er rimelig at dette kan ta opptil én 

måned. Det er viktig at dette er gjennomført før man starter med opptellingene ettersom dette 

antas å være en hovedgrunn til at legene bruker klokker. 

 

4.3.2 Tiltaksfase 

Når alle rom er installert med klokker bør avdelingslederne mandag i førstkommende måned 

informere på morgenmøtet om at det vil foregå telling av smykkebruken på avdelingene. 

Ansvarlig for tellingene vil være seksjonslegene som er medlem av prosjektgruppen, og 

tellingene bør legges til morgenmøtet en bestemt ukedag når legene er samlet i seksjoner. 

Tellingene skal omfatte faktorene knyttet til resultatindikatorene, og kan gjerne gjøres på en 

diskret måte, men tilsnakk bør skje i etterkant til de som bryter retningslinjene. De ansatte 

skal informeres om resultatet i samsvar med kapittel 3.4. De månedene man oppnår en 

reduksjon svarende til prosjektets mål eller delmål, skal prosjektleder bestille inn kake for å 

markere at man går mot å være en smykkefri klinikk.  

 

4.4 Evaluering og oppfølging 

Hver andre uke i prosjektperioden skal seksjonslederne oversende resultatene fra sin seksjon 

til prosjektlederen. Prosjektlederen går igjennom resultatene og ser om delmål er oppnådd. 
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Ser man at delmål er nådd bør prosjektet kontinueres i samsvar med kapittel 4.3.2. Tyder 

resultatene på at tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt, bør prosjektleder overveie om det er 

nødvendig å innhente ytterlig informasjon fra de ansatte om smykkebruken og årsakene til at 

retningslinjene ikke følges. Hvordan dette gjøres er opp til prosjektleder, men eksempler på 

tiltak er spørreskjemaer eller lignende.  

 

Prosjektgruppen bør ved prosjektslutt gjennomgå resultatene av de fortløpende evalueringene 

og gjøre en vurdering av hvorvidt sluttmålet er nådd.   

Dersom 

- sluttmålet er oppnådd, bør man i fortsette med de ukentlige tiltakene, og etterhvert 

vurdere å redusere hyppigheten. Det må vurderes om dette skal innføres permanent, 

og om resultatet skal deles med andre avdelinger med lignende problematikk. 

- smykkebruken går ned - men målet er ikke oppnådd, bør tiltaksfasen gjentas i 12 

nye uker før det gjøres ny vurdering. Man bør også vurdere om det er spesifikke 

faktorer knyttet til den partielle reduksjonen i antall eller om det er spesifikke 

smykker det er snakk om. 

- ingen endring eller økning i smykkebruken, bør man gjøre en vurdering av hvorfor 

tiltakene ikke fungerer i praksis. Man bør også vurdere om det er andre tiltak som er 

bedre egnet. Her bør man innhente innspill fra ansatte. Man bør også revidere tiltak og 

kvalitetsindikatorer før man forsøker å gjenta kvalitetsforbedringssyklusen. Har 

avdelingsledere informert tydelig nok om nullvisjonen og resultatet? 

 

Ettersom det er nulltoleranse for smykkebruk på avdelingene basert på FHIs anbefaling og 

retningslinjene til OUS, er det ingen begrensning på hvor mange ganger syklusen kan gjentas.  
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5 Diskusjon 

Kunnskapsgrunnlaget har vist at det er gjort lite forskning på bruk av ringer og klokker blant 

helsepersonell på sykehus, men både nasjonale og internasjonale retningslinjer fraråder det 

likevel, som et tiltak for bedre håndhygiene. De få studiene som er gjort undersøker 

bakteriekolonisering på hender med og uten ringer og klokker og viser en forhøyet forekomst 

av bakterier på hendene til helsepersonell som bruker klokker eller ring. Det mangler studier 

som sammenligner bruk av klokker og ring med smitteoverføring og antall 

sykehusinfeksjoner, men vi mener en slik sammenheng virker sannsynlig. Det er flere 

grunner som kan gjøre gjennomføring av slike studier vanskelig: Det er metodisk vanskelig å 

undersøke den enkelte effekten av ringbruk og klokkebruk på smitteoverføring og antall 

sykehusinfeksjoner fordi mange andre hygienefaktorer spiller inn. I tillegg innføres ofte flere 

hygienetiltak samtidig, noe som vanskeliggjør måling av effekten av hver enkelt tiltak.  

Det kan videre anses som uetisk å ha en kontrollgruppe der helsepersonell bruker smykker, 

siden man antar at dette kan medføre pasientskade ved å overføre smitte. Til slutt, mange 

studier gjennomføres med (delvis) finansiering av legemiddelindustrien, og i dette tilfellet vil 

det ikke være et økonomisk initiativ fra denne parten til å utføre slike studier.  

 

Påvist økt kolonisering på hender gir sterk mistanke om økt fare for overføring av smitte og 

fører derfor til at retningslinjene gir en sterk anbefaling til tross for forskningskunnskap av 

lav kvalitet.   

 

Til tross for tydelige retningslinjer på OUS er det stort forbedringspotensial i dagens praksis, 

særlig blant leger.  De årlige kampanjene OUS har gjennomført har ikke ført til nevneverdig 

forbedring av dagens praksis. Forskning på effekt av forskjellige tiltak for å forbedre 

etterlevelse av hygienetiltak har vist at ulike tiltak som informasjon, direkte påminnelse og 

kombinasjoner kan gi en viss effekt, men det er ingen tiltak som fremstår særlig effektive.  

 

Kvinneklinikken har god erfaring med direkte tilsnakk, uten at det foreligger konkrete tall på 

dette. Tiltakene informasjonsgiving med en form for premiering og direkte tilsnakk som vi vil 

implementere er allerede prøvd ved OUS med usikker effekt, og det finnes heller ikke 

forskning som tydelig indikerer effekt av dette. Vi velger likevel informasjonsgiving som 

tiltak, men prøver å forbedre effekten ved bedre kontinuitet og systematisk 

informasjonsgiving til flest mulig leger. Dette prøver vi å oppnå ved at informasjonen gjentas 
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flere ganger. En utfordring kan oppstå dersom de ansatte stiller spørsmålstegn ved 

kunnskapsgrunnlaget for tiltaket.  

 

Belønning skal gis når det er oppnådd et resultat, noe vi tror kan føre til bedre etterlevelse. 

Premiering som tidligere er prøvd ved OUS har ikke gitt premiering når et resultat var 

oppnådd, men kun som premie for deltakelse på en quiz.  Effekten av flere veggklokker på 

etterlevelsen er usikker, men det er viktig med grunnleggende fasiliteter for å kunne forvente 

etterlevelse.   

 

Gjennomførbarheten til prosjektet beror på noen av de ovennevnte problemstillingene om 

kunnskapsgrunnlaget og forventet effekt av tiltak, i tillegg til arbeidsmengde og økonomi. 

Vi er avhengig av at de som skal gjennomføre prosjektet har tro på at det er behov for 

endringer, at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å kunne kreve at personell går uten 

smykker på jobb og at tiltakene vi skal innføre vil føre til endringer. Derfor vil det være 

avgjørende å finne en motivert prosjektgruppe.  

 

Arbeidsmengden virker overkommelig. Planlegging krever ekstra arbeidstimer for 

arbeidsfordeling, innkjøp av veggklokker og oppheng av disse. Informasjonsgiving som skjer 

på en vanlig morgenmøte og dermed ikke krever ekstra arbeidstid utover eventuell 

forberedelse burde ikke gi mye ekstraarbeid for de involverte og det samme gjelder for 

direkte tilsnakk. Opptelling, resultatgjennomgang og innkjøp av eventuell kake vil gi noen 

ekstra arbeidstider til prosjektgruppen.  

 

Kostnader vil utover ekstra arbeidsmengde begrense seg til innkjøp av veggklokker og kake 

ved oppnådd resultat og kan dermed sies å være minimale. Det kan også argumenteres for at 

veggklokker, uavhengig av prosjektet, burde tilhøre det vanlige sykehusinventaret, og ikke 

alene burde regnes som kostnad av prosjektet.  
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6 Konklusjon 

Både nasjonale og lokale retningslinjer forbyr bruk av klokker og ringer i klinisk arbeid, og 

dette før derfor følges av helsepersonell. Vi fått bekreftet at det skjer utbredte avvik fra dette 

ved vårt mikrosystem, og at det er ulike årsaker til dette.   

 

Selv om kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen er av lav kvalitet mener vi det er rimelig å 

anta en sannsynlig sammenheng mellom bruk av ringer og klokker blant helsepersonell og 

risiko for smitteoverføring. Det kan derfor være uetisk å gjennomføre randomiserte studier 

som undersøker sammenhengen direkte.  

 

Tiltakene vi foreslår er adekvate for det vi anslår som sannsynlige årsaker til den manglende 

etterlevelsen av retningslinjene. De er videre billige og enkelt gjennomførbare. Det er derfor 

vår anbefaling av prosjektet gjennomføres.  
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