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Prisvindende VR hygiejnetræning bliver nu 

gratis 

I forbindelse med WHO’s globale håndhygiejnedag d. 5. maj annoncer Tork, ejet af Essity, at 

den prisvindende håndhygiejnetræning Tork VR Rene Hænder Træning nu er gratis tilgængelig på alle 
enheder. Det betyder, at sundhedspersonale kan genopfriske og træne håndhygiejnerutiner hvor som 
helst og når som helst.  

World Health Organization (WHO) har annonceret, at dette års globale håndhygiejnedag fokuserer 
på temaet Seconds save lives – clean your hands! Dette vigtige budskab skal vise, hvor 
livsnødvendigt og vigtigt det er at have rene hænder og sigter efter at forbedre 
hygiejnestandarderne på globalt plan. For at bidrage til indsatsen og støtte op om overholdelse af 
håndhygiejne blandt sundhedspersonale har Tork gjort det prisvindende Tork VR Rene Hænder 
Træning tilgængelig på alle enheder.  
 

En undersøgelse viser, at 8 ud af 10 sundhedsfaglige gerne vil forbedre deres overholdelse af 
håndhygiejne1. Men de traditionelle former for håndhygiejnetræning bliver oftest set som 
uinspirerende. Tork Rene Hænder Træning giver brugerne adgang til en digital verden, hvor de kan 
interagere og træne hvert af WHO’s ’5 moments of hand hygiene’ i et realistisk miljø. 
 
“Håndhygiejne har altid været vigtig i sundhedspleje, og den nylige pandemi har kun forstærket det. 
Sundhedspersonale gør et ekstraordinært stykke arbejde for at sikre overholdelsen af 
håndhygiejne for at beskytte deres patienter og sig selv, men samtidig leder de efter 
forbedringsmuligheder. Ved at gøre Tork Rene Hænder tilgængelig på computeren og andre 
platforme, kan vi forbedre håndhygiejnen, ved at give sundhedspersonalet mulighed for at tage 
træningen når de vil, og hvor de vil,” siger Tom Bergin, Marketingdirektør – Healthcare, Essity 
Professional Hygiene.  

 
Tork VR Rene Hænder Træning, som var kategorivinderen til sidste års Amsterdam Innovation 
Award 2020, er blevet udviklet i samarbejde med adfærdsforskere, verdensledende eksperter i 
håndhygiejne (HUG Geneva, Schweitz) og universitetshospitaler rundt i verden for at gøre 
træningen intuitiv og effektiv som læringsredskab.  
 
Tilføjelsen af en computerversion gør det nemmere at finde tid til at involvere sig i 
håndhygiejnetræning. Som en del af at gøre den innovative håndhygiejnetræning mere tilgængelig 
for sundhedspersonale, vil træningen være tilgængelig på syv sprog inklusive engelsk, tysk, polsk, 
hollandsk, fransk, spansk og arabisk. 
 
“Vi er stolte af at gøre vores håndhygiejnetræning mere tilgængeligt for sundhedspersonale. 
Håndhygiejne er et vigtigt emne, og forbedringer har potentiale til at redde liv. Tork støtter også ved 
at levere desinfektionssystemer af høj kvalitet, der er egnede til brug i krævende hygiejnemiljøer. 
Torks desinfektionsdispensere er kompatible med plejerutiner og er hurtige og nemme at 
genopfylde. Det fleksible sortiment kan tilpasses alle behov,” siger Tom Bergin, Marketingdirektør – 
Healthcare, Essity Professional Hygiene.  
 

 
1Kilde: Undersøgelse blandt 1017 sundhedsfaglige i fem markeder: USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Polen. Undersøgelsen blev 

foretaget mellem 23. november og 7. december 2018 af United Minds på vegne af Tork og i samarbejde med paneludbyderen CINT. 
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Lær mere om vores desinfektionssortiment og få adgang til Tork Rene Hænder Træning på 
https://www.tork.dk/hygiejne/god-hygiejne/tork-clean-care/omsorg-og-pleje/rene-haender.  
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Om Tork Tork tilbyder professionelle hygiejneprodukter og -tjenester til kunder over hele verden lige fra restauranter og sundhedsfaciliteter til 
kontorer, skoler og industrier. Vores produkter omfatter dispensere, papirhåndklæder, toiletpapir, sæbe, servietter, aftørringspapir, men også 

softwareløsninger til datadrevet rengøring. Gennem ekspertise inden for hygiejne, funktionelt design og bæredygtighed er Tork blevet en 
markedsleder, der hjælper kunderne til at tænke fremad, så de altid er klar til at drive forretning. Tork er et globalt mærke af Essity og en 
dedikeret partner til kunder i over 110 lande. For at holde dig opdateret på de seneste Tork nyheder, kan du besøge www.tork.dk.  
 
Om Essity  
Essity er en førende global hygiejne- og sundhedsvirksomhed, der er dedikeret til at forbedre trivsel gennem produkter og tjenester, der er 
afgørende for en funktionel hverdag. Navnet Essity stammer fra ordene essentials og necessities – væsentlighed og nødvendighed. Vores 
bæredygtige forretningsmodel skaber værdi for både mennesker og naturen. Salget foregår i omkring 150 lande, under de førende globale 
mærker TENA og Tork og andre mærker, såsom JOBST, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda og Zewa. Essity har ca. 47.000 ansatte, og 
nettoomsætningen i 2018 udgjorde ca. 118,5 mia. Hovedkvarteret ligger i Stockholm, Sverige og selskabet er noteret på Nasdaq Stockholm. 
Du kan finde mere information på www.essity.com.  
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