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Ny håndhygiejnepjece 
 
Der er udarbejdet en ny håndhygiejnepjece. Denne erstatter den tidligere som udleveres til 

patienter og pårørende ved indlæggelse. Pjecen rekvireres i ILM med samme nummer som den 

tidligere håndhygiejnepjece (ILM nr.: 11 02 80 34). 

 

 
 

 
Skilt på indersiden af døren på isolationsstuer 

 
Husk skilt på indersiden af døren i forbindelse med isolation. Tværgående personale har brug for at 

vide, om de skal udføre både håndvask og hånddesinfektion inden stuen forlades. 

 

 

 

 

 

Hygiejnekursus 

Afholdes mandag den 27. november og tirsdag den 28. november 2017 på AUH, auditorium B, 

Skejby, begge dage kl. 8.00-15.00 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 20. november 2017 via Plan2Learn. 

Der er mulighed for at vælge dag 1+2 eller evt. kun dag 2. 
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Introduktion til nye kontaktpersoner  

Vi forsætter vores tilbud om introduktion til nye hygiejnekontaktpersoner. Her vil vi præsentere 

Infektionshygiejnisk Afsnit og organiseringen indenfor det infektionshygiejniske område samt kort 

gennemgå opbygningen af vores infektionshygiejniske dokumenter.  

Der er ingen tilmelding. 
 

Aarhus Universitetshospital: Torsdag d. 14. december kl. 13.30-15 i Skejby (KMA Nord, krydspunkt 

J119. Lokale J1.41) 
 

Regionshospitalet Randers: Onsdag den 17. januar kl. 13.30-15 i mødelokale 5 (ved kantinen) 

 

 

Hygiejnesygeplejersker og afsnitsbesøg 
 

Vi har ændret hygiejnesygeplejerskernes tilknytning til de enkelte afdelinger, da vi for nuværende 

ikke har alle vores stillinger besat. Se vores hjemmeside for et overblik. 

 

Samtidig har vi valgt ikke at planlægge afsnitsbesøg indtil, vi er fuldtallige. Vi tager os selvfølgelig 

af akutte opgaver.   

 

 
Ny hygiejnesygeplejerske ansat pr. 1. september 

Charlotte Buch Jensen er ansat som ny hygiejnesygeplejerske pr. 1/9 2017.  

 
 

Henstandsdesinfektion 

Fremover benyttes Sekusept Aktiv 4 % til henstandsdesinfektion (erstatter nuværende Actichlor 

Plus). 

Ændring fremgår af følgende dokumenter i e-Dok: Håndtering af specielt flergangsudstyr samt 

Desinfektion.  

Om Sekusept Aktiv: Desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel virkning. Opløsningen bruges 

i styrken 4 % og kontakttiden er 15 minutter. Varen er oprettet i ILM med nummer: 30022041 

 
 
Til ansatte på AUH: 
 

 
Ibrugtagning af nye afsnit i DNU 

Infektionshygiejnisk Enhed har deltaget i generelle hygiejnetracere i de nye bygninger, dog kun i et 

repræsentativt udsnit og på et tidspunkt, hvor byggeriet ikke var helt afsluttet. Hvis der 

fremadrettet er infektionshygiejniske spørgsmål/brug for hjælp i forbindelse med kommende 

udflytning, står vi til rådighed.  

 
 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/hygiejnesygeplejersker/


                                                 
Nyhedsbrev nr. 3  september 2017   
Infektionshygiejnisk enhed, Klinisk Mikrobiologi                                                  

Infektionshygiejnisk afsnit, Klinisk Mikrobiologi  | 3 

Tlf.: 24 77 91 67     

Redaktør: Hygiejnesygeplejerske Tine Bentzen 

 

 
Undervisning før håndhygiejneobservationer på AUH  

 
Håndhygiejneobservationer gennemføres igen i år i november måned på Aarhus 

Universitetshospital. Der vil være undervisning forud for observationerne: 

 

 Mandag den 23. oktober i Skejby [Mødelokale 4, indgang G6, G206, AUH] 

 Tirsdag den 31. oktober på NBG [Patologisk Auditorium, bygn. 18, Nørrebrogade, AUH] 

 Torsdag den 9. november i Skejby [J1.41 Møderum Nord, AUH] 

 

Alle dage kl. 13.00-15.00 

 

 

Deltagelse i undervisningen er et tilbud til afdelingerne, hvis observatøren ikke har været på kursus 

før eller ønsker et brush-up i den praktiske gennemførelse af processen. Der er ikke tilmelding til 

kurserne. 

 

 


