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Influenza  

Patienten isoleres som udgangspunkt kun, hvis der er klinisk mistanke eller bekræftet viral 

luftvejsinfektion samt et eller flere isolationskrævende symptomer. 

 

Isolationskrævende symptomer er et nyt begreb og er defineret som: tør eller produktiv hoste, nys, 

løbende næse og opkastninger. Det er symptomer, der er til stede eller opstår under indlæggelse, 

og hvor der vurderes at være øget risiko for smitte.  

 

e-Dok Influenza og andre virale luftvejsinfektioner. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional 

instruks er præciseret i forhold til dette. 

 

 

CPO – informationsmøder  

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO 

(Carbapenemase-producerende organismer). Carbapenemase er et enzym, der kan spalte og 

inaktivere Carbapenemer (en klasse af bredspektret antibiotika). 

Som ved MRSA ønsker Sundhedsstyrelsen med CPO-vejledningen at bidrage til den fortsatte indsats 

mod resistente mikroorganismer og fastholde en lav forekomst af sygdom forårsaget af CPO. 

 
Som hjælp til implementering af Sundhedsstyrelsens CPO-vejledning er to nye regionale 

dokumenter undervejs. Vi afholder desuden informationsmøder på både AUH og i Randers, hvor alle 

er velkomne.  

 

Er der afdelinger, der ønsker yderligere hjælp i forbindelse med implementeringen, kan det aftales 

med en af hygiejnesygeplejerskerne. 

 

Dato for informationsmøder: 

Randers: Onsdag den 6. marts kl 13-14 – Mødelokale 4, Indgang F  

AUH: Torsdag den 7. marts kl 13-14 – Auditorium J116-113, Indgang J, AUH Nord 

AUH: Mandag den 11. marts kl 13-14 – Auditorium C114-101, Indgang C, AUH Syd 

AUH: Torsdag den 28. marts kl 13-14 – Mødelokale 4, Indgang G6, G206, AUH Øst 

 

 

MRSA   

Den regionale MRSA-enhed har udarbejdet en informationsskrivelse, der kan udleveres til patienter 

og/eller pårørende til patienter, der får konstateret MRSA: Se link: Information til dig, der har fået 

konstateret MRSA 

 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X2AE309F0834799FAC125753D004F01AA&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X2AE309F0834799FAC125753D004F01AA&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/52D5C295BCEA48E6BC596C0083367FF3.ashx
http://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/kmas-nye-sider/mrsa-enhed-kma/praktiserende-lager-og-speciallager/patientinformation-vedr.-mrsa.pdf
http://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/kmas-nye-sider/mrsa-enhed-kma/praktiserende-lager-og-speciallager/patientinformation-vedr.-mrsa.pdf
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Kursus i infektionshygiejne 

Det årlige hygiejnekursus afvikles med udgangspunkt i de generelle infektionshygiejniske 

forholdsregler. Kurset henvender sig til nye hygiejnekontaktpersoner, funktionsledere og andre 

med interesse for området. 

 

 Onsdag den 13. marts på AUH kl 8-15 

 

Program og tilmelding via Plan2Learn 

 
 

Temaeftermiddag: Multiresistente bakterier   

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, da næste temaeftermiddag om multiresistente bakterier er 

planlagt  

 
 Torsdag den 6. juni kl 13-15 på AUH (auditorie B) 

Mere information følger. 

 

 
MFR-vaccination  

Der er efterhånden en del mæslingetilfælde, og ikke alle voksne har haft mæslinger eller er 

vaccineret. Til information kan man MFR-vaccineres gratis hos egen læge SSI – nyhedsbrev fra 

april 2018  

 

 

 

 

 

 

Til ansatte på AUH: 

 

Spritdispenser på gangarealer 

Det er muligt at opsætte spritdispensere på gangarealer (én pr brandsektion) ved behov. Det er 

Teknisk Afdeling der opsætter dispenseren, og opgaven rekvireres i MainManager.  

 

 

 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60808
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2018/2018_4_epinyt_13_14_maeslingevaccination
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2018/2018_4_epinyt_13_14_maeslingevaccination

