
 
“ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK” SEMINAR 2017.04.06 
 
WORKSHOP 2 
NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN  

   

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE1LDUjp3KAhVBaxQKHR6cB3MQjRwIBw&url=http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/forebyggelse-og-sundhedsfremme/Saadan-styrker-du-dit-immunforsvar/Vask-dine-haender-og-forebyg-sygdom/&bvm=bv.111396085,d.d24&psig=AFQjCNFYiwdZQwEHYG8-asoH0eVJfR5zow&ust=1452442109570281


14.30-14.40 Hvad er nudging – kort introduktion  

14.40-14.50 Nudging håndhygiejne – en case (Lars) 

14.50-15.00 Hvordan arbejder vi med adfærdsregulerende design i pharma industrien (Anette) 

15.00-15.25    Diskussion og debat  

15.20-15.35  Opsamling  

3 vigtigste budskaber at bringe videre til arbejdet med den nationale hygiejne strategi 

 

15.45  Opsamling i plenum 

 

INDHOLD 

  



HVAD ER NUDGING 

 
 

 
 
 

 

• Et lille puf der påvirker menneskers adfærd i en ønsket retning – uden at begrænse 
valgmuligheder 

• http://youtu.be/DiWTbAOawo0 

• http://youtu.be/zSiHjMU-MUo 

• http://youtu.be/2lXh2n0aPyw 

’Hvis bare de ved det og gerne vil, så gør de det også’. 

Desværre ikke altid…. 

• Ændre adfærd – fluen i pissoiret 

• Ændre sociale koder – rygning er ikke cool  

• Ændre default - Eksempelvis udtrykker 80 procent af den danske befolkning, at de gerne 
vil være organdonorer, men kun 23 procent har tilmeldt sig registret 
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HVAD ER NUDGING 
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NUDGING -  HÅNDHYGIEJNE CASE  



HÅNDHYGIEJNE ”NUDGING” I DAG   



HÅNDHYGIEJNE RIGSHOSPITALET/HVIDOVRE  – NUDGING SANALERT NOBAK  



HÅNDHYGIEJNE – NUDGING INTEGRATION MED GROHE  



HÅNDHYGIEJNE OUH HCAB – NUDGING IWI TECHNOLOGY  



ÅRHUS-VESTHIMMERLAND KOMMUNE (IN PROGRESS)  



HVORDAN ARBEJDER VI MED HYGIEJNE I PHARMA 

• I medicinalindustrien kan det koste menneskeliv hvis hygiejnekravene GMP (Good 
Manufacturing Practice) ikke håndhæves og overholdes …. 

 

• I sundhedsvæsenet koster det infektionsbehandling, genindlæggelser og menneskeliv at 
hygiejnekravene ikke prioriteres…. 

 

• Hvordan kan vi gøre brug af den viden vi har fra design til medicinalindustrien og spare 
såvel menneskeliv som driftsomkostninger i sundhedsvæsenet ? 

 

    Designe løsninger som understøtter den ønskede adfærd og gør det 
    nemt og logisk at gøre det rigtige   



HVORDAN ARBEJDER VI MED HYGIEJNE(GMP) KRAV OG 
ADFÆRDS -REGULERENDE /-UNDERSTØTTENDE DESIGN  

 

 

1. Why? (definere og målsætte)                                                                                                    
Hvorfor er det vigtigt at vi gør noget og hvad ønsker vi at opnå…   

 

2. How? (registrere og analysere/afprøve)                                                                            
Hvordan gør vi i dag (godt og skidt) og hvad ser vi af udfordringer …hvad nu hvis vi i 
stedet… ??  

 

3. What? (finde løsninger)                                                                                      
Hvad skal der til for at understøtte det som vi ønsker at opnå…. 

 

WHY 

HOW 
WHAT 



• Identifikation af produkt (biologisk, kemisk) 
• Fastlæggelse GMP/GMO/BSL niveauer = 

klassifikationer   
• Beskrivelse af proces (flow, arbejdsgange 

mv.) 
• Identifikation af procesudstyr og teknologi/ 

automationsniveau   
• Ønsker om fleksibilitet/ fremtidssikring  
• Generalitet vs. specialitet  
• Miljø/ arbejdsmiljø 
• Drift og vedligeholdelse/ tilgængelighed  

 
 

1. WHY 
RATIONALE OG DESIGNPARAMETRE FOR FACILITETEN FX HYGIEJNEKRAV 
OG SIKKERHED  
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Rationale for projektet 



• Registrere eventuelle eksisterende forhold  
• Se på alternative referencer sammen med 

kunden og brugerne  
• Afholde workshops med projektets 

brugergrupper 
• Kortlægge, definere og illustrere bl.a. 

arbejdsprocesser og funktions-
sammenhænge mv.  

 
At forstå og udfordre processer        
og arbejdsgange – for sammen med 
brugerne at stille de rigtige krav 

14 

2. HOW  
ANALYSE AF ARBEJDSPROCESSER OG FUNKTIONSSAMMENHÆNGE   



2. HOW 
1:1 MOCK UP TEST AF OMKLÆDNINGSPROCEDURE IFM. INDESLUTNINGS-
FACILITET – HVORDAN GØR VI I DAG OG KAN VI GØRE DET BEDRE? 

 



2. HOW           
1 MOCK UP TEST AF  OMKLÆDNINGSPROCEDURE IFM. KLASSIFICEREDE 
RENRUM – HVORDAN GØR VI DET NEMMERE AT GØRE DET RIGTIGT… 
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3. WHAT 
FRA TEST & DATA INDSAMLING TIL LAYOUT OG DESIGN LØSNINGER  OG 
“NYE”  SOP’ER FOR FX OMKLÆDNINGSPROCEDURER    



3. WHAT 
DESIGN OG INDRETNING SOM UNDERTSØTTER ADFÆRD I ET UDFORDRENDE 
ARBEJDSMILJØ 

At gøre det nemmere 
for operatøren, at gøre det som han  
skal gøre 
 
At inddrage og designe sammen med  
slutbrugerne således at de kan  
tage ejerskab af faciliteten  



ADFÆRDSUNDERSTØTTENDE  DESIGN –HIGHLIGHTS  

• Brugerinddragelse så tidligt som muligt og løbende, for afklaring af bl.a. 
arbejdsprocesser (pladsforhold i procesrum) og omklædningsprocedurer (pladsforhold i 
sluser) – 1:1 MOCK UP TEST af alle kritiske processer  

Således:  

• At registrere (se og lytte/ forstå) – analysere og udfordre/afprøve 

• At inddrage og anerkende = brugerne tager ejerskab og ansvar 

• At træne og uddanne – løbende at checke/kontrollere/overvåge og følge op    

• At fortsætte med at registrere og evaluere (teste og validere) 

• At justere og navigere i takt med ændrede krav, behov og adfærdsmønstre! 



• Temaer & dilemmaer:   
• Kontrol/overvågning vs. tillid   

• Gulerod eller pisk    

• Her og nu investeringer vs total økonomiske betragtninger 

• Fra ønsker til krav  

• Arv og kultur  

• Trends og sociale koder 

 

• Hvor ser du de største muligheder for at benyttet nudging og adfærdsregulerende design   

• Hvor ser du de største udfordringer i forhold til regulering af hygiejnemæssig adfærd 

• Hvorledes kan vi bringe hygiejneadfærd på den politiske dagsorden  

 

 

 

DEBAT  
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