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1. Endringer siden forrige versjon 
Endring punktene: 4. Fremgangsmåte, 7. Lenker og referanser 
 
2. Hensikt og omfang 
Retningslinjen er laget for Institutt for klinisk odontologi(IKO) for å gi oversikt over plassering og 
ansvar for vedlikehold og etterfylling av dispensere. Hensikten er å ha lett tilgjengelig 
hånddesinfeksjon for å bidra til god håndhygiene. Forebygge smitte via urene hender. Kan benyttes 
av alle som oppholder seg i lokalene. 
 
3. Ansvar 
Ansvar for vedlikehold og påfylling av dispensere i fellesarealer, se punkt 4.1 
Hver avdeling har ansvar for vedlikehold og etterfylling av alle spritdispensere plassert i egen 
avdeling. Ansvar for oppdatering av retningslinje er IKO adm. 
 
4. Fremgangsmåte 
Kontroller at dispensere fungerer. Bytt batteri og etterfyll sprit ved behov. Desinfeksjonssprit og 
batterier besørges av ansvarlige avdelinger. Resepsjonen kjøper inn via IKO adm. Resepsjonen 
melder til IKO adm. ved feil på dispenser. 
  
4.1. Vedlikehold og etterfylling av spritdispensere i fellesarealer  

Sted Etage Ansvar 

Hoved utgang 1 Resepsjonen 

Kantine dispenser på vegg 1 Resepsjonen 

Kantine dispenser på gulvstativ 1 Resepsjonen 

Fellesareal utenfor Mottak 1 Resepsjonen 

Utgang garderobe ved urent tøy -1 Resepsjonen 

Felles personaltoaletter i trappegang  1 Avd. Barn 

Felles personaltoaletter i trappegang  2 Avd.  Spesialistutdanning 

Felles personaltoaletter i trappegang 3 Avd. Radiologi  

Korridor administrasjonen IKO 3 IKO Administrasjon 

 
5.  Definisjon  
Spritdispenser. Beholder på vegg eller stativ med desinfiserende sprit for hånddesinfeksjon. 
Inneholder motor og batteri. Dispenser låses opp med spesialnøkkel for skifte av batteri og 
etterfylling av desinfeksjonssprit. 
6. Avvik  
Ved avvik eller feil på dispenser meldes det til ansvarlig avdeling. Se punkt 4. 
7. Lenker og henvisninger. Lenke til sikkerhetsdatablad Antibac 85% hånddesinfeksjon-Lyreco 
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