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Kursus i infektionshygiejne 
Som tidligere nævnt afvikles kurset den 7. og 8. maj 2018. Programmet fremgår nu af plan2learn, 

hvor man også tilmelder sig.    

 

Introduktion af nye hygiejnekontaktpersoner 
Infektionshygiejnisk enhed afholder introduktion til nye hygiejnekontaktpersoner. Her vil vi 

præsentere Infektionshygiejnisk Afsnit og organiseringen indenfor det infektionshygiejniske område 

samt en kort gennemgang af vores infektionshygiejniske dokumenter og deres opbygning.  

Der er ingen tilmelding, så mød bare op. 

Aarhus Universitetshospital: Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 13.30-15 i Skejby [KMA Nord, 

krydspunkt J119, Lokale J1.41].  

 

Regionshospitalet  Randers:  Onsdag d.30. maj 2018 kl.13.30-15 i mødelokale 5 (ved 

kantinen) 

 

Ny hygiejnesygeplejerske 
Marie Louise Ladefoged er ansat som ny hygiejnesygeplejerske pr. 1.marts 2018.  

Du kan på vores hjemmeside se hvilken hygiejnesygeplejerske, der er tilknyttet din afdeling.  

 

Flushing af IV adgang. 
PosiFlush, som anvendes til gennemskylning af IV venekatetre, er udelukkende til engangsbrug. De 

forfyldte sprøjter fås i 3, 5 og 10 ml. Hvis ikke al indholdet i sprøjten anvendes, skal resten 

kasseres.  

 

Sekusept Aktiv. 
I samarbejde med HR Fysisk Arbejdsmiljø er der udarbejdet en  vejledning 

om anvendelse af Sekusept Aktiv til henstandsdesinfektion Se: Sekusept Aktiv vejledning 

 

Håndtering af telefoner  
Infektionshygiejnisk skal alle telefoner behandles på samme måde som f.eks. ID-kort, et tastatur, 

et dørhåndtag mm. Hvis telefonen er synligt forurenet, skal den rengøres og efterfølgende 

desinficeres med ethanol 70-85 % v/v (hospitalssprit).  

  

Overfladedesinfektion 
Alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler bør ikke bruges til overfladedesinfektion, da disse er tilsat 

Glycerol. Glycerol, der anvendes på overflader der ikke er hud, vil efterlade en fedtet og klistret 

overflade, som ikke kan betragtes som ren. Dette er yderligere beskrevet i seneste nyhedsbrev fra 

Central Enhed for Infektionshygiejne, CEI Nyhedsbrev februar 2018 

 

Lejepapir 
Lejepapir fås med og uden PE- belægning samt med og uden perforeringer. Vi vil anbefale brug af 

lejepapir med PE-belægning, der er uden perforeringer, da mikroorganismer og væske kan trænge 

gennem  perforeringerne. 

Lejepapir med PE belægning og uden perforeringer fås i 3 bredder: 

30025631 (70 cm) 

30025630 (58 cm) 

30003284 (50 cm) 

 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/hygiejnesygeplejersker/
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/arbejdsmiljoviden-metoder/kemiske-forhold/rad-om-arbejde-med-kemikalier/
https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/CEI-NYT/2018/Nr%20149%20-%20Februar%202018.aspx

