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Plejehjemmene åbner igen:Håndhygiejne og mentalhygiejne går hånd i hånd
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Vi har kæmpet med håndhygiejne i sundhedssektoren i årtier. Alle initiativer (plakater, klistermærker mv.) 
har haft begrænset effekt. Når nyhedsværdien falder, vender vi tilbage til gamle vaner. Det skyldes 
simpelthen den måde, vores hjerner er skruet sammen på.

Alt tyder på, at bekæmpelsen af coronavirus bliver et langt og sejt træk. Efter gentagne eksempler ved vi 
også, at der sker massiv smittespredning på vores plejehjem og hospitaler. Seneste udbrud fandt sted på 
et plejehjem i Hjørring Kommune, hvor mere end halvdelen af beboerne og 17 medarbejdere blev smittet. 
Samme billede så vi for nylig på Bispebjerg Hospital.

Det er et mønster, som vil gentage sig, medmindre vi ændrer praksis. Konsekvensen er, at plejehjemmene, 
dagkirurgiske afsnit og ikke-akutte afdelinger risikerer at lukke ned igen.

Allerede tilbage i april viste en rapport fra Statens Serum Institut, at omkring en tredjedel af alle dødsfald 
med coronavirus er sket på plejehjem. Det understreger, hvor vigtigt det er at skærme vores ældre mod 
smitte.

Samtidig skal vi blive bedre til at forebygge ensomhed hos plejehjemsbeboerne. Det gør vi bl.a. ved at 
besøge dem. Det kan vi dog kun, hvis håndhygiejnen er i orden. Samtidig bør vi se plejehjem, 
patienttransporter og hospitaler som et sammenhængende system, som vores ældre pendler frem og 
tilbage mellem. Alle led i systemet er vigtige for at undgå smitte.

Vi er indtil videre kommet nogenlunde igennem coronakrisen med relevante infektionshygiejniske tiltag. 
Men det kan hurtigt gå galt, hvis ikke vi fortsætter med at være opmærksomme.

Forskningen viser, at vi ryger tilbage til de nemme valg, når vi ikke længere kan mærke konsekvenserne af 
vores handlinger.«

Her spiller håndhygiejnen en central rolle som en forudsætning for at kunne lukke plejehjemmene op og 
sikre de ældres mentale hygiejne. Håndhygiejnen er højnet betydeligt, men vi ved også fra forskningen, at 
det kun varer ved så længe, der er fokus på det.

Vi har kæmpet med håndhygiejne i sundhedssektoren i årtier. Alle initiativer (plakater, klistermærker mv.) 
har haft begrænset effekt. Når nyhedsværdien falder, vender vi tilbage til gamle vaner. Det skyldes 
simpelthen den måde, vores hjerner er skruet sammen på.
Vores hjerne spiller os et puds



En af vor tids vigtigste psykologer, Daniel Kahneman, har beskæftiget sig med kognitiv bias (ubevidst 
forudindtagethed). Det er et centralt element i at forstå, hvorfor håndhygiejnen gradvist vil falde over tid.
Kahneman forklarer, at den menneskelige hjerne opererer ud fra to forskellige systemer: System 1 (hurtig 
tænkning) og System 2 (langsom tænkning).

System 1 er vores ubevidste tankeprocesser. Når du ser regnestykket 4+4, tænker du automatisk 8. Du 
behøver ikke at anstrenge dig. Hvis du derimod bliver spurgt, hvad kognitiv bias er, skal dit System 2 på 
arbejde og kræver dit fokus.

Nogle aktiviteter kan flyttes fra System 2 til System 1 gennem træning. Det er præcis, hvad vi ønsker for 
håndhygiejnen.

Forskningen viser, at vi ryger tilbage til de nemme valg, når vi ikke længere kan mærke konsekvenserne af 
vores handlinger. Det samme vil ske med håndhygiejnen på plejehjemmene og sygehusene. Vi kan 
allerede ane det. Du har måske selv lagt mærke til, at du sløser lidt mere med din håndhygiejne nu, end da 
coronakrisen toppede?

Håndhygiejnen trænger til nye klæder

Det er vigtigt, at vi ikke ser coronapandemien som et forbigående fænomen, hvad angår håndhygiejne. 
Håndhygiejne er lige så vigtigt i bekæmpelsen af multiresistente bakterier.

Undersøgelser har gang på gang vist, at personalet ubevidst glemmer korrekt håndhygiejne, når der er 
travlt, eller hvis ledelsen ikke prioriterer området nok. Samtidig er håndhygiejne ikke noget, som 
sundhedspersonalet mestrer fra starten. Det er en procedure ligesom det at tage blodprøver, som skal 
læres og vedligeholdes.

Vi skal indrette vores træning på en sådan måde, at håndhygiejnen bliver en del af vores System 1. Det 
farligste, vi kan gøre, er at tage håndhygiejne for givet. Så opstår der kognitiv bias, som snyder System 1. 
Da systemet opererer ubevidst, opdager vi ikke, når vi gradvist glemmer at udføre håndhygiejne.
Vi skal derfor løbende nudges på en positiv måde, så håndhygiejnen fortsætter med at sidde på rygraden.
Vi befinder os i en tid, hvor teknologi og data vinder større indpas. Der er flere muligheder for at anvende 
denne teknologi til at understøtte, at håndhygiejnen bliver fast inventar i vores System 1.

Vi bør udnytte disse muligheder til gavn for vores ældres sikkerhed og mentale hygiejne.
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