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Isolationsstuer 

For at sikre at alle relevante samarbejdspartnere ved hvilke værnemidler og desinfektionsmidler der 

skal anvendes på isolationsstuen, er det vigtigt at opsætte korrekt isolationsskilt på stuedøren. 

Nederst på isolationsskiltet er der plads til at skrive, hvilket desinfektionsmiddel der benyttes i det 

pågældende tilfælde. På den måde kan tværgående personale og servicepersonale anvende de 

korrekte forholdsregler. Lad skiltet blive på døren og værnemidlerne stå udenfor stuen, til 

slutrengøringen er afsluttet – efter patienten enten er udskrevet eller isolationen af patienten er 

ophævet. Isolationsskilte kan printes, se link isolationsskilte. 

 

Implementering af Sundhedsstyrelsens CPO-vejledning. 

Sundhedsstyrelsens 1. udgave af CPO-vejledning udkom i september 2018, og der er på den 

baggrund udarbejdet to nye regionale infektionshygiejniske retningslinjer om CPO i e–Dok. 

undersøgelse af patienter og supplerende forholdsregler.  

CPO er Carbapenemase-Producerende Organismer hvor Carbapenemase er et enzym, der kan spalte 

og inaktivere Carbapenemer (en klasse af bredspektret antibiotika) og andre betalactam-antibiotika. 

 

Alle indlagte patienter skal screenes for CPO og hertil anvendes et CPO lommekort. 

CPO lommekortet er nu kombineret med MRSA lommekortet og kan bestilles via RM indkøb. 

Bestillingsnummer:30034336. 

 

OBS- ikonet skal forblive tændt for CPO patienter efter udskrivelsen, når patienten er i et 

behandlingsforløb, idet patienten ved næste indlæggelse igen skal isoleres og genundersøges for 

CPO.  

 

Infektionshygiejnisk afsnit stiller sig til rådighed med undervisning om CPO for afdelingerne. Ved 

behov kontaktes afdelingens tilknyttede hygiejnesygeplejerske mhp. at aftale 

undervisning/vejledning. 

 

Nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)  

Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr 

For nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer inden for infektionshygiejnen i 

Sundhedssektoren  

Vores e-Dok opdateres snarest med de nye anbefalinger. 

 

 

Nyt fra Infektionshygiejnisk Enhed 

- Redigeret oversigtsskema over hygiejniske forholdsregler: Se 

 skema hygiejniske forholdsregler på Infektionshygiejnisk Enheds hjemmeside. 

 

- Ny genvej til infektionshygiejnisk enheds hjemmeside: www.IHE.auh.dk. Her findes viden om 

 Undervisning 

 Tidligere præsentationer 

 Isolationsskilte til print 

 Oversigt over, hvilke hygiejnesygeplejersker, der er tilknyttet de forskellige afdelinger 

 Link til videoklip om håndhygiejne og isolationsstuer mv. 

 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/isolationsskilte/
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/52D5C295BCEA48E6BC596C0083367FF3.ashx
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=XB315D596A3D88FE0C12583000038AAE2&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=X0F9748499C521E45C12583A7003DD529&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-genbehandling.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-noeglepersoner.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-noeglepersoner.pdf?la=da
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/nyttige-dokumenter-og-links/
http://www.ihe.auh.dk/
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- Region Midt har udarbejdet to animationsfilm om håndhygiejne, en til patienter og en til 

pårørende. Filmene passer illustrativt sammen med den nylige redigerede pjece Håndhygiejne et -

fælles ansvar. Det er nu muligt at få lagt de to animationsfilm Hygiejne- når du er patient og 

Håndhygiejne- når du er pårørende på afdelingernes informationsskærme. AUH´s 

kommunikationsafdeling vil være behjælpelighed med dette via følgende link 

http://auh.intranet.rm.dk/hjalp-til/infoskarme/video-til-infoskarme/ 

 

- Vær opmærksom på at flere infektionshygiejniske dokumenter i e-Dok er revideret. Det drejer sig 

blandt andet om generelle infektionshygiejniske retningslinjer, der er delt op i flere dokumenter. Se 

oversigt over Regionale Infektionshygiejniske Dokumentsamling.  

 

Genopslag – Festivaltid  
Husk at korrekt håndhygiejne og sommerens festivalarmbånd ikke "går hånd i hånd" Så sæt 

alternativt festivalarmbåndet på ankelen i stedet for. 

 

Undervisning 
Årets første temaeftermiddag afvikles som et fyraftensmøde målrettet lægegruppen og andre 

interesserede i Auditorium B, Aarhus Universitetshospital 6. juni 2019 kl.14.00-15.30. 

Multiresistente bakterier - Antibiotikaresistens og mikrobiota, antimicrobal stewardship 

og infection control. 

Temaeftermiddag/ fyraftensmøde med samme tema afholdes også på Regionshospitalet Randers 

den 25. september, separat invitation sendes ud til Regionshospitalet Randers. 

 

- Sidste temaeftermiddag i 2019 er planlagt til den 21. november 2019 i Auditorium B – Emne 

kommer senere - men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Særligt for AUH 

Snitfladerengøring 

Hygiejneudvalget på AUH har drøftet opgavefordelingen mellem servicepersonale og det kliniske 

personale i forhold til rengøring og genbehandling af inventar og utensilier. Service-afdelingen har 

udarbejdet skriftligt og visuelt materiale – "snitfladedokumenter" - som synliggør hvem der gør 

hvad, i områder hvor rengøringsopgaven varetages af flere faggrupper.   

Materialet kan findes i e-Dok - Rengøring af lokaler og inventar, AUH Palle Juul-Jensens Blv. 

Hygiejneudvalg henstiller til, at snitfladerengøring optimeres, så apparatur, utensilier mm altid 

bliver genbehandlet mellem patienter. 

 

 

 

Rigtig god sommer  

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X23D69419FC24565EC125805200662BD8/$file/K3_3027_Haandhygiejne_april2019.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X23D69419FC24565EC125805200662BD8/$file/K3_3027_Haandhygiejne_april2019.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X23D69419FC24565EC125805200662BD8/$file/K3_3027_Haandhygiejne_april2019.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X23D69419FC24565EC125805200662BD8/$file/K3_3027_Haandhygiejne_april2019.pdf
http://auh.intranet.rm.dk/hjalp-til/infoskarme/video-til-infoskarme/
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open&login
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=XC1257E0B003E3FE4C1257EC200301649&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/AAUH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

