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COVID-19

Infektionshygiejnisk portal
Følg linket "Ny regional infektionshygiejnisk portal  "   og find information om

 værnemidler – se informativ billedserie og video om på- og aftagning af værnemidler
 håndhygiejne
 smitteveje og smittespredning

Anvendelse af masker og andre værnemidler:
Udvalg af værnemidler inklusiv genbehandlingsvejledning ved COVID-19 

Valg af masker og andre værnemidler ved COVID-19

Information om COVID-19 
Spørgsmål og svar om coronavirus kan tilgås fra AUH 's Intranet:
"information om coronavirus"

Undervisning uge 14 og 15 "Læring i sikker brug af værnemidler - at 
mestre i praksis"
Hygiejnekontaktpersoner og nøglepersoner á 2 timer: Læringspakke om brug af værnemidler.
Læringspakken er opbygget af 3 trin "forberedelse", "oplæring og træning" og "anvendelse – 
observation og kollegial feedback" og indeholder bl.a.:
 
 Links til relevante retningslinjer indenfor infektionshygiejne
 Video fra Hospitalsenheden Vest om sikker på- og aftagning af værnemidler
 Samling af typiske spørgsmål om sikker brug af værnemidler - FAQ 
 Observationsliste til brug for kollegial feedback ved på-og aftagning af værnemidler 
 God feedback – hvordan

Ergoterapien, Fysioterapien samt Røntgen og Skanning undervisningssessioner á 1 time 
Forsyning, Logistik og Service sessioner á 45 min.
Deltagerne i undervisningen skal herefter sprede viden i egne afsnit
Tid, sted og tilmelding for undervisning annonceres på AUH intra.

Engangsplastforklæde ved patienter isoleret for MRSA, CPO og VRE
Engangsplastforklæde beskytter mod forurening af forsiden af arbejdsdragten, og anvendes ved 
kontaktsmitte i stedet for engangsovertrækskittel, idet vi skal tilstræbe hensigtsmæssig brug af 
værnemidler under COVID-19 pandemien. Efter aftagning af værnemidler udføres hånddesinfektion
inkl. desinfektion af underarme.
 

Drikkevogne med " tag selv" drikkevarer
Alle vogne med "tag selv" drikkevarer til patienter, der står på fællesarealer i fx. klinikker skal 
"lukkes ned" i pandemiperioden, så smitterisiko minimeres.

Telefoner på isolationsstuer
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http://auh.intranet.rm.dk/patient-og-klinik2/ny-coronavirus---covid-19/
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X5F3EDE566BA17991C125852C0041DD93?opendocument
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X71F9DB9FFBC08769C12585300061C897?opendocument
https://www.rm.dk/om-os/organisation/center-for-e-laering/kurser/hjemmedier-med-laringsindhold/hygiejneportal
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Personalets telefoner anvendt inde på isolationsstuen udgør en smitterisiko for både patienter og 
personalet selv. Telefoner anbringes i rent område udenfor isolationsstuen eller kohorten, og 
besvares af personale, der befinder sig i rent område.

Korrekt brug af sprit til desinfektion
Anbefaling fra Central Enhed for Infektionshygiejne:

Et væsentligt problem ved at anvende alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler til 
overfladedesinfektion er, at disse midler er tilsat glycerol. Glycerol er tilsat med det 
formål at undgå udtørring af huden ved hånddesinfektion. Glycerol har den ulempe, 
at det efterlader en fedtet og klistret overflade, når det anvendes på overflader, der 
ikke er hud. En sådan fedtet og klistret overflade kan ikke betragtes som ren, og 
derfor er et hånddesinfektionsmiddel ikke egnet til desinfektion af overflader.

Kontakt:
Infektionshygiejnisk enhed kan kontaktes i dagtiden (8 – 15.30) på telefon 24 77 91 67. Efter 15.30
angiver telefonsvarer andre kontaktmuligheder.
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