
Measurably better hand 
hygiene 

Til øjeblikkelig udgivelse: 20. april 2021

sani nudge ApS
Mikkel Bryggers Gade 4
1460 København K

+ 45 42 36 08 83

nc@saninudge.com

Reduktion af infektioner over hele Danmark: 
Nystartede Just nudge går i partnerskab med 
MedTech sani nudge, som oplever stor 
kundeinteresse. 

København, Danmark -  For seks år siden var sani nudge blot på idéudviklingsfasen. Den 
originale idé, som blev skabt af sygeplejerske Anne-Mette Iversen på Aarhus 
Universitetshospitals Klinisk Onkologisk Afdeling, blev sidenhen videreudviklet i samarbejde 
med ingeniører fra DTU til at skabe en løsning, der ville forbedre krydskontaminerings 
retningslinjer for håndhygiejne på Aarhus Universitetshospital. Virksomheden har sidenhen 
udviklet sig, og da coronavirus pandemien opstod, blev der sat en ny standard for 
håndhygiejne globalt, hvilket bragte sani nudge i rampelyset, på grund af sin unikke 
løsning til langsigtet forbedring af håndhygiejne.

Danmark genåbner: Nye overvejelser om håndhygiejne i sundhedsvæsenet

I dag, hvor Danmark undersøger mulighederne for at lempe restriktionerne efter vinter 
nedlukningen på grund af coronavirus, er det ret afgørende at man finder forbedringer for 
håndhygiejne. En undersøgelse, der er udarbejdet af Center for Disease Control (CDC), 
viser, at en stigning på 10% i forbedring af håndhygiejne er forbundet med en 6% reduktion 
i infektioner.

sani nudge-løsningen har nydt den fordel, at produktet lige fra starten var blevet udviklet i 
partnerskab med danske hospitaler, og i sin 6-årige historie har det givet imponerende 
resultater. Eksempel: Et dansk kirurgisk team øgede håndhygiejne med 130%, ved hjælp af 
lys og diskrete symboler på eksisterende faciliteter.

I en artikel skrevet af Dansk Sygeplejeråd, siger afdelingssygeplejerske fra Aarhus 
Universitetshospital: "Med sensorer, der hele tiden registrerer adfærden omkring 
håndhygiejne, kan projektet også være med til at påvirke arbejdsgange, og den måde 
hverdagens utroligt mange opgaver organiseres på", og det forbedrer også hendes fokus 
på håndhygiejne, mener Pauline Nystrøm Fick.

Afdelingssygeplejerske på Bispebjerg Hospital, Rosa Hansen, fortæller om sin erfaring 
med sani nudge: "Det personale, der får egne data over deres håndhygiejne, taler også 
mere om håndhygiejnen, hvilket har givet endnu større forbedringer og dybere indsigt. Det 
er ligeledes en fordel, at det er tværfagligt og anonymt for ledelsen.”
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Da sani nudge ser vækst i hele Europa, og med meddelelsen fra februar om, at Ecolab, 
den globale leder inden for vand-, hygiejne- og infektionsforebyggelsesløsninger og -
tjenester, er samarbejdspartner med sani nudge i flere europæiske lande, har 
virksomheden sat sig som mål for mere global ekspansion. Med dette kommer også 
meddelelsen om, at Just nudge ApS, under ledelse af den branchekendte og 
velrespekterede Jens Just, er blevet valgt som den eksklusive partner inden for promovering 
og salg af sani nudge-løsningen i Danmark.

Administrerende direktør for sani nudge, Theis Jensen, kommenterede meddelelsen: "Vi er 
meget heldige at byde Jens Just velkommen som vores danske salgspartner. Fra og med 
maj vil alle danske kunder drage fordel af hans service og ekspertise indenfor 
infektionsforebyggelse. Jens vil også være den primære kontaktperson for enhver 
sundhedsinstitution, der er interesseret i at forbedre deres håndhygiejneniveau med sani 
nudge. Jens vil bidrage med en stor erfaring som klinisk sygeplejerske og har de sidste 25 
år leveret tekniske løsninger til hospitaler og løsninger til infektionsforebyggelse på 
operationsstuer."

Kort introduktion af Just nudge og Jens Just

I 1987 blev Jens Just uddannet klinisk sygeplejerske. Det er kendetegnende for Jens Justs 
karriere, at den er en krydsning mellem infektionskontrol, teknologi og adfærdsændring. 
Hans store erfaring inden for det medicinske område har givet ham en skarpere tilgang til 
samtaler omkring innovation og teknologiers rolle i sundhedsvæsenet.

Jens deler sin begejstring for at være fortaler for sani nudge-løsningen og siger: "Det 
spændende ved min rolle er, at du kan ændre vaner. Forbedring af håndhygiejne er et 
relevant emne, der har været kontinuerligt gennem hele min karriere inden for 
infektionsforebyggelse. Med sani nudge har vi et værktøj, der har vist sig at øge 
performance, spare hospitalerne tid og penge, fremme sundhed blandt medarbejdere og 
redde patienters liv. ”

###

Om sani nudge

sani nudge er et datadrevet MedTech-firma med en mission om at bidrage til menneskers 
sundhed ved at tilbyde sundhedsorganisationer konkret handling og indsigt, der forbedrer 
patientsikkerhed og pleje.

Lær mere:  www.saninudge.com  | Følg os på Twitter @saninudge eller LinkedIn på sani 
nudge

Mediekontakter:
Nancy Bruton
Marketingchef
sani nudge
+45 42 36 08 83
nc@saninudge.com

[1] Iversen A-M, et al. Kliniske erfaringer med et nyt system til automatiseret 
håndhygiejneovervågning: en potentiel observationsundersøgelse. Am J Infect Control. 
2020;48(5):527–33; https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(20)30991-3/fulltext.

”Jeg ser frem til at deltage på en virkelig inspirerende rejse, med det ambitiøse og 
empatiske mål at forbedre patientsikkerheden i hele verden også frem til at påbegynde 
arbejdet med hele teamet for en sikrere, sundere og mere digital og compliance-
orienteret fremtid inden for sundhed. Med dette på dagsorden kan vi gøre en forskel på 
liv og død for patienter deres pårørende og besøgende på flere tusinde hospitaler i hele 
verden. Jeg er ydmyg overfor at tage ansvaret for hele det operationelle område og få 
bragt sani nudge ud i endnu flere markeder, med en stabil drift.” Han tilføjer: "Sammen 
vil det lykkes os at nedbringe livstruende infektioner ved et øget fokus på data i 
sundhedssektoren."

Dårlig håndhygiejne i sundhedssektoren er et stort problem. Ifølge 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), får 1 ud af 10 patienter en infektion under 
indlæggelse. Ved sikring af optimal efterlevelse af håndhygiejne reglerne for personalet 
kan op til 30% af infektionerne forhindres[1]. Sani nudges teknologiske løsninger giver 
hospitaler værdifulde data om medarbejdernes hygiejnevaner og adfærd. Sammen 
med brugbare digitaleværktøjer har sani nudge hjulpet mere end 3.000 ansatte i 
sundhedssektoren med at efterleve reglerne for håndhygiejne.  
###
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sani nudge er et datadrevet MedTech-firma med en mission om at forbedre 
patientsikkerheden ved at give sundhedsansvarlige den rigtige indsigt og værktøjer til at 
kunne skabe vedvarende adfærdsændringer og optimere arbejdsgange. 
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