
 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

Pressinformation 

Stockholm, 17 oktober 2019 
 
 

Essity lanserar virtual reality-app för 

utbildning inom handhygien  
Essitys varumärke Tork lanserar Tork VR Clean Hands Training and Education, en lösning 
särskilt framtagen för att utbildningar inom handhygien ska bli mer engagerande och 
inspirerande för vårdpersonalen. Den nya och unika utbildningsmetoden är ett resultat av 
Essitys samarbete med världsledande handhygienexperter på Världshälsoorganisationens 
(WHO) samarbetscentrum för patientsäkerhet och sjukhus runt om i världen.  

Handhygien är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Den nya 
appen fyller ett viktigt behov – enligt en undersökning bland vårdpersonal som Essity nyligen 
genomfört vill 80 procent förbättra sin handhygien. Essitys undersökning täckte in över tusen 
vårdanställda i fem olika länder. Den visade även att 60 procent skulle vilja att handhygien fick 
högre prioritet på deras avdelning, medan 40 procent skulle vilja ha bättre utbildning inom 
handhygien.  

– Denna innovation använder digital teknik för att addera en virtuell verklighetsupplevelse till 
utbildningen inom vårdhygien. Det kan förbättra handhygienen och därmed förebygga infektioner, 
säger Don Lewis, President Professional Hygiene på Essity. 

Den kostnadsfria VR-utbildningen har utvecklats i samarbete med beteendevetare, 
universitetssjukhus och världsledande experter inom handhygien i syfte att tillhandahålla en 
evidensbaserad lösning som hjälper till att genomföra teorin i praktiken i den virtuella världen.  

Torks VR-utbildningsapp kan laddas ned gratis via App Store och Google Play.  

 

För mer information om: 

• Tork Clean Care  

• Forskningsrapport till vårdpersonal  
 
 

 
För ytterligare information, kontakta:  
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 - 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com  
 
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en 
utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för 
människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka 
varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 
medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget 
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.  

Om Tork 
Varumärket Tork erbjuder professionella hygienprodukter och hygientjänster till kunder i hela världen, inom allt från restaurang och vård till 
kontor, skolor och industri. Produktutbudet omfattar dispensrar, pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter samt torkpapper, men också 
mjukvarulösningar för datadriven rengöring. Tack vare sin specifika kunskap om hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit 
marknadsledande och hjälper kunderna att tänka framåt, så att de alltid är redo att bedriva sin verksamhet. Tork är ett globalt varumärke som 
tillhör Essity, och är pålitlig partner för kunder i över 110 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork, 
gå till www.tork.se 

https://apps.apple.com/gb/app/tork-vr-clean-hands-training/id1446323440
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essity.FusionVR
https://www.tork.co.uk/torksolutions/tork-clean-care
https://cdntorkprod.blob.core.windows.net/docs-c5/292/259292/original/tork-healthcare-survey-2018.pdf

