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Temaeftermiddag for hygiejnekontaktpersoner, funktionsledere og andre 

interesserede den 21. november 

Torsdag den 21. november holder vi en temaeftermiddag. Der er to emner på programmet: 

1. Facts om fnat og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler. 

2. Sektorovergange i forbindelse med udskrivelse af patienter, der har været isoleret under 

indlæggelsen, til primærsektor 

Tilmelding i Plan2learn senest 14. november. Temaeftermiddagen afholdes fra kl 12.30 -15.00 i 

Auditorium G206-142.  

 

 

Slutrengøring efter ophør af isolation 

Der foretages altid slutrengøring ved ophør af isolation. Ophør af isolation sker ofte i forbindelse 

med, at patienten udskrives, men forbliver patienten indlagt, tilbydes patienten bad, iklædes rent 

tøj og får en ren seng. Kriterier for ophævelse af isolation kan ses i de Regionale 

infektionshygiejniske dokumenter i gruppen med supplerende forholdsregler. 

  

 

 

Håndhygiejne til patienter og pårørende 

 

Håndhygiejnepjece 

Alle patienter skal vejledes og instrueres i håndhygiejne. Vejledningen kan tage udgangspunkt i 

den regionale pjece.  Håndhygiejne et fælles ansvar. Vejledning til patienter og pårørende Pjecen 

kan bestilles hos Grafisk Service via GS-online.  

 

Pårørende informeres om betydningen af håndhygiejne i forbindelse med besøg på hospitalet. Det 

er personalets opgave at sikre, at patienter og pårørende, der deltager i plejeopgaver, kan udføre 

korrekt håndhygiejne. Læs mere i Håndhygiejne. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional 

retningslinje  

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=X93195D9E33A8EB23C125742700407EB7&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=X93195D9E33A8EB23C125742700407EB7&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X23D69419FC24565EC125805200662BD8?opendocument
http://gsonline.rm.dk/
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=X40E32B179CF02BD3C1257574003DA76D&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=X40E32B179CF02BD3C1257574003DA76D&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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Håndhygiejnefilm 

Region Midtjylland har udgivet to små film med vejledning til patienter og pårørende om 

håndhygiejne. Filmen kan vises på skærme i f.eks. venterum eller andre relevante steder i 

afdelingerne. Filmene kan findes via følgende link: Håndhygiejne - patienter og pårørende.  

Husk at lyskassen altid kan lånes også til at sætte fokus på patienter og pårørendes håndhygiejne. 

Nogle afsnit har haft god effekt af en sådan indsats.  

 

Arbejdsdragt  

Vær opmærksom på, at arbejdsdragten skiftes dagligt, og hvis den bliver forurenet. Arbejdsdragten 

skal vaskes på hospitalets vaskeri og omklædning til arbejdsdragt foregår altid på arbejdspladsen. 

Læs mere om emnet i e-Dok  Arbejdsdragt. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional 

retningslinje 

 

 

Til ansatte på AUH 

Brush-UP undervisning forud for håndhygiejneobservationer: 

Årets håndhygiejneobservationer foretages inden den 18. december. Der er planlagt 3 

undervisningsseancer forud for observationerne for dem, der ikke har udført observationer før og 

for dem, der trænger til lidt brush-up:  

 22. oktober AUH Nord universitetstorvet mødelokale J 116-108 v/ hygiejnesygeplejerske 

Tine Bentzen 

 30. oktober AUH SYD universitetstorvet mødelokale C 114-107 v/ hygiejnesygeplejerske 

Chalotte Buch  

 5. november AUH ØST mødelokale G 304-127 v/ hygiejnesygeplejerske Lene Munck 

Der er ikke tilmelding til undervisning – I møder bare op.  

Der er mere info på intranettet – vær opmærksom på, at skemaer til registrering af 

observationerne og excel-arkene er ændret en smule. Under "korrekt uniformshygiejne", kan der  

http://www.rm.dk/sundhed/behandling/sadan-er-det-at-vare-pa-hospitalet/handhygiejne/
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=X906AA413DAF65E66C125750B0040655C&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=X906AA413DAF65E66C125750B0040655C&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://auh.intranet.rm.dk/patient-og-klinik2/hygiejne/handhygiejne/audit-pa-hand--og-uniformshygiejne/
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fremover noteres ja eller nej, og det kan være i forhold til smykker, ure, åbenstående uniform over 

privat tøj eller løsthængende hår, altså alt der indebærer, at uniformshygiejnen ikke er korrekt. 

 

 

Til ansatte på RRA 

Monitorering af den generelle infektionshygiejne på Regionshospitalet Randers 

Som erstatning for de årlige håndhygiejneobservationer, monitoreres der i stedet på den generelle 

infektionshygiejne. Dette med henblik på at optimere, kvalificere og dokumentere monitorering af 

den generelle hygiejne, - herunder også plejepersonalets uniforms- og håndhygiejne for at 

forebygge smittespredning til patienter, personale, pårørende, besøgende og leverandører. Samt at 

sikre at den generelle hygiejne udføres efter gældende anbefalinger og retningslinjer. 

 

Kurser og temadage i foråret 2020 

Onsdag den 22. april 2020 afholder vi kursus i infektionshygiejne.  

Onsdag den 10. juni 2020 afholder vi en temaeftermiddag.  

Mere information om begge dage følger. 

 

                                                                     

 


